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§ 142
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9/2021

4 (22)

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
25.05.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 143
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henna Kyhä ja Laura Pullinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 26.5.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Kyhä ja Jaakko Jäntti.
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Kaupunginvaltuusto, § 66,22.03.2021
Sivistyslautakunta, § 144, 25.05.2021
§ 144
Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Urheilukeskuksen koripallokentän ja
sen välittömän ympäristön päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi
omaehtoisen palloiluliikunnan alueeksi
PRIDno-2021-1402
Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 66
Valtuutettu Ismo Läntinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää
koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset
käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt
pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm.
lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä.
Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä
ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta
liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan
linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan
merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja
huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään
turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston
päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 25.05.2021, § 144
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Valtuutettu Ismo Läntinen on jättänyt valtuustoaloitteen KV
22.3.2021 §66 Urheilukeskuksen koripallokentän ja sen välittömän ympäristön
päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi omaehtoisen
palloiluliikunnan alueeksi:
"Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää
koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset
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käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt
pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm.
lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä.
Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä
ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta
liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan
linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan
merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja
huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään
turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille."
Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
aloitteeseen:
Urheilukeskuksen suosittu, kestopäällysteinen koripallokenttä sijaitsee vilkkaan
Urheilutien varrella. Urheilutien ja koripallokentän väliin rakennettiin noin vuosi sitten
kevyen liikenteen väylä ja kentän kohdalla sijaitsee myös linja-autopysäkki, joten
alueella on runsaasti liikennettä. Koripallokentän läheisyydessä sijaitsee myös
lentopallokenttä, joka on kuitenkin jonkin verran koripallokenttää kauempana kevyen
liikenteen väylästä ja Urheilutiestä.
Porin urheilukeskuksen alueesta laadittiin kattava yleissuunnitelma, jossa on luotu
suuntaviivat urheilukeskuksen alueen kehittämiselle. Yleissuunnitelma hyväksyttiin
teknisessä lautakunnassa 17.3.2020. Urheilukeskuksen yleissuunnitelmassa
koripallokenttä on sijoitettu Porin stadionin itäiselle sivustalle suunnitellulle street- tai
katulajeille suunnatulle alueelle. Katulajialueelle on kaavailtu koripallon ja lentopallon
lisäksi puitteita muun muassa rullalautailuun, skuuttaukseen ja parkouriin sekä pump
track-rataa. Stadionin itäpuolella olevalla alueella autoliikennettä on huomattavasti
vähemmän, kuin Urheilutien varrella ja alue on ylipäätään varsin vähäisellä käytöllä,
joten monipuolinen katulajialue luo turvalliset puitteet katulajien omatoimiseen
harrastamiseen ja täydentää osaltaan urheilukeskuksen alueen sekä ohjattuun että
omaehtoiseen liikkumiseen kannustavaa ympäristöä. Katulajit ovat luonteeltaan
leimallisesti omaehtoisesti tapahtuvaa liikkumista ja liikkumiseen kannustavilla,
saavutettavilla olosuhteilla on suuri merkitys liikkumisen linkittymisessä eri ikäisten
kaupunkilaisten arkeen.
Urheilukeskuksen alueen kehittäminen pohjautuu hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan,
joten nykyisten koripallo- ja lentopallokenttien sekä niitä ympäröivän alueen
parantamiseksi ei ole suunnitteilla merkittäviä toimenpiteitä. Alueen siisteyteen on
kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, jotta jo ennestään vetovoimainen pelialue pysyy
houkuttelevana jatkossakin. Kyseessä olevalle alueelle on yleissuunnitelmassa esitetty
fysiikkaharjoitteluun tarkoitettua esterataa, oheisharjoittelupaikkaa sekä pulkkamäkeä.
Ulkokoripalloilu on lisännyt suosiotaan erityisesti nyt koronapandemian aikana.
Urheilukeskuksen koripallokenttä on aktiivisessa, erityisesti omaehtoisen
liikkumisen käytössä ja sen turvallisuuteen on syytä panostaa. Koripallokentän
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ympärille tulee rakentaa aita turvallisuuden parantamiseksi, jotta pallot pysyvät
pelialueella eikä pelaajien tarvitse juosta niiden perässä kevyen liikenteen väylälle ja
Urheilutielle. Koripallo- ja lentopallokenttien alueen kasvillisuutta tulee siistiä ja koko
alueen yleiseen siisteyteen kiinnittää muutenkin huomioita.
Stadionin itäpuolelle suunnitellun katulajialueen toteuttaminen ei ole ohjelmassa vielä
tällä hetkellä, mutta katukoriksen olosuhteisiin on tulossa parannusta jo tulevana
kesänä. Kaupunginhallituksen myöntämällä Rakkaudella porilaisille-hyvinvointirahalla
toteutetaan katukoriskenttiä Kirjurinluodon areenan alueelle.
Hyvinvointirahahankkeesta vastaa koripalloseura Isojoenrannan Sisu ry, mutta
kaupunki ohjaa hankkeen toteuttamista esimerkiksi sijainnin ja
turvallisuusvaatimusten osalta.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Helvi Walli saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana
kello 16.37.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Tarja Koskela
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Kaupunginvaltuusto, § 97,26.04.2021
Sivistyslautakunta, § 145, 25.05.2021
§ 145
Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Päiväkoti Kaanaan entisen koulun
tontille
PRIDno-2021-2027
Kaupunginvaltuusto, 26.04.2021, § 97
Valtuutettu Arto Nurmi ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:
Aloitteella halutaan selvitettäväksi päiväkodin toteuttaminen Kaanaan kaupunginosan
entisen ja jo puretun koulun tontille Juhanintien varrelle. Tontti on hyvin keskeisellä
paikalla alueella. Tälle tontille sopisi hyvin uusi päiväkoti. Kaanaan alueella Yyterin
kupeessa on melko paljon omakoti- ja kerrostaloasutusta. Alueella asuu ja sinne
myös muuttaa lapsiperheitä. Porin kaupunki on lisäksi kaavoittanut alueelle
omakotitontteja. Uuden alueen tonttihinnat ovat korkealle tasolle
hinnoiteltuja. Alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi alueen kunnallisia palveluita
tulisi parantaa.
Kaanaan alueelta on aikoinaan lakkautettu edellä mainittu koulu. Lisäksi alueelta on
lopetettu terveyspalvelut, kirjasto ja päiväkoti. Aluetta palveli Mäntyluodon koulu ja
päiväkoti, jotka sittemmin on myös lakkautettu huolimatta lähes 80 oppilaan koostaan
ja koulu- sekä päiväkotipalvelut ovat siirtyneet Pihlavaan Meri-
Porin yhtenäiskouluun. Alueen lähistöltä on jo aiemmin lopetettu myös Yyterin
koulu. Meri-Porin yhtenäiskouluun kuljetaan pääsääntöisesti linja-autokuljetuksin.
Porissa on kouluverkkoratkaisujen yhteydessä esitetty eräille alueille päiväkotia (mm.
Reposaari sekä Ahlainen) jossa toimisi 1-2 luokat. Tällaisen ratkaisun soveltuminen
päiväkodin yhteyteen Kaanaassa tulisi myös selvittää. Erityisesti pienten lasten ollessa
kyseessä on ovat lyhyet koulumatkat tärkeitä. Kaanaan alue on yhdessä Yyterin ja
Levon alueen kanssa hyvin yhteneväinen, eikä Mäntyluodon/Uniluodon
asuinalueellekaan kovin pitkä matka tule.
Rakennus voisi hyvin olla yksikerroksinen ja ns. tavallisen muotoinen (esim.
suorakaide) harjakattoinen ja puurunkoinen rakennus, mikä sopisi hyvin alueen
ilmeeseen. Isot päiväkodit ja koulut tarvitsevat vankat ja kalliit rakenteet sekä ovat
myös vaativampia arkkitehtuurisen suunnittelun osalta. Porin
asuntomessualueelle haluttiin, suunniteltiin ja saatiin päiväkoti, vaikka alueen
lapsiluvusta ei sinänsä voinut olla tietoa ennen alueen rakentumista. Mikäli halua on,
tällaisia ratkaisuja saadaan kyllä aikaan ja toteutettua.
Liite: Karttakuva
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 25.05.2021, § 145
Valmistelija / lisätiedot:
Ritva Välimäki
ritva.valimaki@pori.fi
yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
Aikaisempi käsittely: valtuusto 26.4.2021
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 § 336 päättänyt pyytää otsikon
valtuustoaloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.5.2021 mennessä.
Valtuutettu Arto Nurmi ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt seuraavan
valtuustoaloitteen:
Aloitteella halutaan selvitettäväksi päiväkodin toteuttaminen Kaanaan kaupunginosan
entisen ja jo puretun koulun tontille Juhanintien varrelle. Tontti on hyvin keskeisellä
paikalla alueella. Tälle tontille sopisi hyvin uusi päiväkoti. Kaanaan alueella Yyterin
kupeessa on melko paljon omakoti-ja kerrostaloasutusta. Alueella asuu ja sinne myös
muuttaa lapsiperheitä. Porin kaupunki on lisäksi kaavoittanut alueelle
omakotitontteja. Uuden alueen tonttihinnat ovat korkealle tasolle
hinnoiteltuja. Alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi alueen kunnallisia palveluita
tulisi parantaa.
Kaanaan alueelta on aikoinaan lakkautettu edellä mainittu koulu. Lisäksi alueelta on
lopetettu terveyspalvelut,kirjasto ja päiväkoti. Aluetta palveli Mäntyluodon koulu ja
päiväkoti,jotka sittemmin on myös lakkautettu huolimatta lähes 80 oppilaan
koostaanja koulu-sekä päiväkotipalvelut ovat siirtyneet Pihlavaan Meri-
Porin yhtenäiskouluun. Alueen lähistöltä on jo aiemmin lopetettu myös Yyterin
koulu. Meri-Porin yhtenäiskouluun kuljetaan pääsääntöisesti linja-autokuljetuksin.
Porissa on kouluverkkoratkaisujen yhteydessä esitetty eräille alueille päiväkotia (mm.
Reposaari sekä Ahlainen) jossa toimisi 1-2luokat. Tällaisen ratkaisun soveltuminen
päiväkodin yhteyteen Kaanaassa tulisi myös selvittää. Erityisesti pienten lasten ollessa
kyseessä on ovat lyhyet koulumatkat tärkeitä. Kaanaan alue on yhdessä Yyterin ja
Levon alueen kanssa hyvin yhteneväinen,eikä Mäntyluodon/Uniluodon
asuinalueellekaan kovin pitkä matka tule.
Rakennus voisi hyvin olla yksikerroksinen ja ns. tavallisen muotoinen (esim.
suorakaide) harjakattoinen ja puurunkoinen rakennus,mikä sopisi hyvin alueen
ilmeeseen. Isot päiväkodit ja koulut tarvitsevat vankat ja kalliit rakenteet sekä ovat
myös vaativampia arkkitehtuurisen suunnittelun osalta. Porin
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asuntomessualueelle haluttiin, suunniteltiin ja saatiin päiväkoti,vaikka alueen
lapsiluvusta ei sinänsä voinut olla tietoa ennen alueen rakentumista. Mikäli halua on,
tällaisia ratkaisuja saadaan kyllä aikaan ja toteutettua.
Sivistyslautakunta lausuu seuraavaa:
Palveluverkkoselvityksessä (2019) kuvattiin kattavasti sivistystoimialan päiväkoti- ja
kouluverkon nykytilanne sekä esitettiin alueittain vaihtoehtoja palveluverkon
kehittämiseksi. Sivistystoimi teki kiinteää yhteistyötä teknisen toimialan kanssa.
Kiinteistöjen kuntotiedot, investointitarpeet ja käyttömenotiedot antoivat hyvän
pohjan vaihtoehtojen tarkastelulle. Vaihtoehtojen vaikutusten pohdintaa eri
näkökulmista tehtiin kattavasti. Selvityksessä analysoitiin väestö- ja lapsimäärien
kehitystä ja sen yhteyttä palveluverkkoon. Palveluverkkoselvitys huomioi myös
väestömuutokset.
Meri-Porissa toimii nyt neljä päiväkotia, Päiväkodit: Enäjärvi, Onnenkivi, Pihlajanmarja
ja Reposaari. Porin palveluverkkouudistus 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
15.6.2020. Meri-Porin osalta päätettiin, että KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120
paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille ja että Onnenkiven ja Pihlajanmarjan
päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua. Uuden päiväkodin rakentaminen
on aloitettu, kahdesta vanhasta päiväkodista luovutaan syksyllä 2022.
Meri-Porin alueen varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on laskenut vuosittain.
Vuoden 2019 lopussa päiväkodeissa oli lapsia 222, huhtikuussa 2021 määrä oli 192.
Meri-Porissa ei ole tarvetta uudelle päiväkodille.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Tarja Koskela
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Sivistyslautakunta, § 116,27.04.2021
Sivistyslautakunta, § 146, 25.05.2021
§ 146
Sivistystoimialan talousraportti huhtikuu 2021
PRIDno-2021-1269
Sivistyslautakunta, 27.04.2021, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talousraportti
2 Sivistystoimiala, henkilöstöraportti
3 Toimenpiteiden ja mittareiden toteutuminen
Neljännesvuosiraportin yhteydessä raportoidaan myös talousarvion 2021
toimintakatteiltaan suurimpien, top 11 -prosessien, toimenpiteiden toteutumisesta.
Sivistystoimialan osalta edellä mainittuja prosesseja ovat perusopetus, lukiokoulutus
sekä varhaiskasvatus.
Sivistystoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon
nähden alkuvuoden osalta positiivisesti, mikä johtuu yksinomaan
hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä. Toimintatuottojen toteumaprosentti
on 43,4 (38,2 v. 2020). Maksutuotoissa sen sijaan näkyy edelleen jatkuva
koronatilanne. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset ovat olleet suljettuina, mikä on
vähentänyt pääsymaksutulot alkuvuoden osalta lähes kokonaan. Lisäksi tilojen
käyttömaksuja on jäänyt saamatta. Edellä mainittujen tuottojen menetykset ovat
noin 0,15 miljoonaa euroa kuukaudessa. Toimintatuottojen toteuma tulee vuoden
mittaan tasoittumaan. Mikäli koronatilanteen vuoksi tiloja joudutaan pitämään
jatkossakin suljettuina, maksutuotot tulevat edelleen vähenemään, ja toimintatuotot
jäävät merkittävästi talousarviosta.
Toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisen neljänneksen osalta talousarvion
mukaisesti. Toteumaprosentti on 24,8 (25,1 v. 2020). Henkilöstökulut ovat viime
vuoden vastaavan ajankohdan tasolla jopa hieman alemmat. Henkilöstökulujen
vähenemiseen on vaikuttanut se, että varhaiskasvatusyksikössä lasten määrä on
vähentynyt. Kulttuuriyksikössä koronatilanteen vuoksi ei normaalia toimintaa ole
kyetty täysipainoisesti järjestämään, mikä on alentanut
henkilöstökuluja. Opetusyksikössä kulut ovat viime vuoden tasolla, ja liikunta- ja
nuorisoyksikössä Ohjaamo -toiminnan siirto on lisännyt henkilöstökuluja. Myös
rekrytointikiellolla ja määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisella on ollut
henkilöstökuluihin vaikutusta. Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska koulujen ja
päiväkotien ateriapalvelut sekä kouilukuljetukset toimivat jälleen täydellä
volyymilla. Kuluja on kasvattanut myös se, että päivähoidon palvelusetelimenot
siirrettiin avustuksista palvelujen ostoihin. Vastaavasti avustusten määrä on laskenut.
Myös kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien väheneminen lasten määrän vähentyessä
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on vaikuttanut avustusmenojen laskuun. Aine- ja tarvikeostoissa on koronatilanne
vaikuttanut etenkin sähköisen kirjallisuuden sekä puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden
ostojen kasvuun. Muihin kuluihin on kirjattu opetusyksikön verkostohankkeisiin
osallistuneiden kuntien laskutuksia aiempaa enemmän. Tähän on syynä
hanketoiminnan kasvu.
Toimintakate on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutunut talousarvion
mukaisesti. Toteumaprosentti on 22,4 (23,5 v. 2020). Oppivelvollisuusiän
laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -
tarvikkeiden hankinnat lisäävät jatkossa merkittävästi kuluja. Talousarvion valmistelun
lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta
huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi
koulupsykologin virkoja on täyttämättä, ja lainsäädännön edellyttämien palvelujen
saatavuuden takaamiseksi on tarve lisätä uusia toimia. Edellä mainitut kulujen
lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen talousennuste on, että
talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella 0,2 miljoonaa euroa. Mikäli uusia
koulupsykologin tehtväviä perustetaan, on niihin osoitettava lisämääräraha.
Sivistystoimialan henkilöstösäästötavoite toukokuun 2021 loppuun mennessä on 63
henkilötyövuotta (HTV2). Henkilöstöraportin mukaan sivistystoimialan
henkilötyövuodet ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähentyneet 5,1
henkilötyövuotta (HTV2). Vuositason luvuiksi muutettuna tämä vastaisi noin 20,4
henkilötyövuoden vähennystä. Suunta on ollut oikea, mutta riittämätön asetettuun
tavoitteeseen nähden. Henkilöstösäästötavoitetta ei edellä manittujen toteumien
perusteella tulla saavuttamaan toukokuun loppuun mennessä.
Sivistystoimialalla henkilöstösäästöjä ei ole korvattu palvelujen ostojen lisäämisellä.
Opetusyksikössä on ostettu psykologipalveluja, mutta nämä eivät johdu
henkilöstösäästöistä vaan siitä, että lakisääteisten palveluiden hoitamiseen ei ole
riittävästi omaa henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.
Palvelusetelillä ei ole korvattu omaa henkilöstöä säästöjen vuoksi. Henkilöstön tarve
on vähentynyt lasten määrän vähentyessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on
talousarviossa 2021 asettanut varhaiskasvatuksen yhdeksi tavoitteeksi lisätä
palvelusetelillä tuotettujen palveluiden osuutta varhaiskasvatuksessa.
Esityslistan liitteenä ovat talousarvion 2021 sivistystoimialan top 11 -prosesseihin
kuuluvien palvelujen toimenpiteiden ja mittareiden toteumat. Osa
numeerisista mittareista toteutuu vuositasolla, joten niitä ei ole tarkoituksenmukaista
esittää neljännesvuoden osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 25.05.2021, § 146
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Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talousraportti
Sivistystoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon
verrattuna positiivisemmin, mikä johtuu pääosin hankerahoitustuottojen kasvaneesta
määrästä. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 47,9 (41,5 v. 2020). Maksutuotoissa
sen sijaan näkyy koronatilanne. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset ovat olleet suljettuina
pääosin vielä huhtikuussa, ja pääsy- ja käyttömaksuja on jäänyt kertymättä.
Toukokuun aikana tiloja on avattu, joten pääsy- ja käyttömaksujen määrä tulee
lisääntymään. Toisaalta maksutuottoja tulee merkittävästi vähentämään
varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen. Toimintatuottojen
toteuma tulee vuoden mittaan tasoittumaan, ja ne tulevat jäämään talousarviota
alemmalle tasolle.
Toimintakulujen kasvu on kiihtynyt huhtikuun aikana. Toteumaprosentti on 33,2 (32,6
v. 2020). Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 4,9 %. Henkilöstökulut ovat
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvaneet 1,4 %. Palkkoihin tuli
huhtikuun alussa 1 prosentin yleiskorotus. Huhtikuussa hoidossa olevien lasten
määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin luku ei ole täysin vertailukelpoinen,
viime vuoden kevään poikkeuksellinen tilanne huomioon ottaen. Palvelujen ostot ovat
kasvaneet, koska koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä koulukuljetukset toimivat
täydellä volyymilla. Kuluja on merkittävästi kasvattanut myös se, että
varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot siirrettiin avustuksista palvelujen ostoihin.
Vastaavasti avustusten määrä on laskenut. Myös kotihoidon ja yksityisen hoidon
tukien väheneminen on vaikuttanut avustusmenojen laskuun. Aine- ja
tarvikeostojen kasvuun on vaikuttanut koulujen oppikirjojen ja -materiaalien
hankinnat, jotka ajoittuvat pääosin huhtikuulle. Lisäksi koronatilanteen vuoksi on
edelleen jatkettu puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja. Muut kulut ovat
toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Toimintakate on toteutunut huhtikuun osalta talousarvion mukaisesti.
Toteumaprosentti on 31,3 (31,5 v. 2020). Toimintakatteen kasvu viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan on 1,9 prosenttia. Oppivelvollisuusiän laajentamisen
myötä ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat
lisäävät jatkossa kuluja. Lisäksi opintojen ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä
kuluja toteutuu syksyn aikana. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että
oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021,
koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi sivistyslautakunta on päättänyt esittää
neljän uuden koulupsykologin palkkaamista 1.8.2021 alkaen. Edellä mainitut kulujen
lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että
talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella arviolta 0,5 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
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Sivistyslautakunta päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 147
Irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan virasta
PRIDno-2021-2136
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Sari Hiltusen irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan virasta (T11) 31.7.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Sari Hiltuselle eron perusopetuksen päätoimisen
tuntiopettajan virasta (T11) 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sari Hiltunen, Kuninkaanhaan koulu, Sarastia Oy
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§ 148
Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta
PRIDno-2021-2137
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Juha Santalan irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0266) 31.8.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Juha Santalalle eron perusopetuksen
luokanopettajan virasta (0266) 1.9.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Juha Santala, Väinölän koulu, Sarastia Oy

17 (22)

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
25.05.2021

9/2021

18 (22)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 149
Irtisanoutuminen lukion vararehtorin virasta
PRIDno-2021-2138
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Katri Ylitalon irtisanoutuminen lukion apulaisrehtorin virasta (5107) 30.9.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Katri Ylitalolle eron lukion apulaisrehtorin virasta
(5107) 1.10.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Katri Ylitalo, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio, Sarastia Oy
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§ 150
Irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta
PRIDno-2021-2228
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Janne Hakoniemen irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (2266)
31.7.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Janne Hakoniemelle eron perusopetuksen
rehtorin virasta (2266) 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Janne Hakoniemi, Noormarkun yhtenäiskoulu, Sarastia OY
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§ 151
Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta
PRIDno-2021-2185
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Marianne Lehtimäen irtisanoutuminen Myötätuulen koulun erityisluokanopettajan
virasta (4029) 31.7.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Marianne Lehtimäelle eron Myötätuulen koulun
erityisluokanopettajan virasta (4029) 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Marianne Lehtimäki, Myötätuulen koulu, Sarastia Oy
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§ 152
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 55 Koulusalien vuorot 2021-2022, 17.05.2021
Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Hankintapäätös:
§ 51 Perusopetuksen ohjausprosessin hankkiminen, 20.05.2021
Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Oman auton käyttöoikeus, 06.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

9/2021

21 (22)

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
25.05.2021

9/2021

22 (22)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§142, §143, §144, §145, §146, §147, §148, §149, §150, §151, §152
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

