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Saapuvilla olleet jäsenet
Martti Lundén, puheenjohtaja
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§ 260
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 261
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sonja Myllykoski ja Henna Kyhä.
Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Myllykoski ja Henna Kyhä.
________________________________
Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen sivistyslautakunta kuuli
strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen Pori 2030 Lautakunnan strategiakeskustelu -
esityksen ja kävi asiasta keskustelun.
Tomi Lähteenmäki ja Sami Lampola olivat läsnä kokouksessa kello 16.30-17.23.
Merkitään, että Ritva Välimäki saapui kokoukseen kello 16.34.
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Kaupunginhallitus, § 745,01.11.2021
Kaupunginvaltuusto, § 235,15.11.2021
Sivistyslautakunta, § 262, 07.12.2021
§ 262
Sivistyslautakunnan varajäsenen vaihtuminen
PRIDno-2021-4995
Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 745
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistyslautakunta kokoonpano 27.10.2021
Vuokko Virkki on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään sivistyslautakunnan
varajäsenenä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kaupunginvaltuuston valitsemat sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ilmenevät
liitteenä olevasta toimielimen kokoonpanoraportista tilanteessa 26.10.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
myöntää Vuokko Virkille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
valitsee Vuokko Virkin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 235
Liitteet

1 Sivistyslautakunta kokoonpano 27.10.2021
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2021.
Asian aiempi esittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
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Kaupunginvaltuusto päättää, että
Vuokko Virkille myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
kaupunginvaltuusto valitsee Vuokko Virkin tilalle sivistyslautakuntaan uuden
varajäsenen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti, että
Vuokko Virkille myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Raili
Arolan.

Sivistyslautakunta, 07.12.2021, § 262
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 § § 235, että
Vuokko Virkille myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Raili
Arolan.
Asian aiempi esittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
07.12.2021

16/2021

8 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 535,09.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 174,16.08.2021
Kaupunginhallitus, § 602,30.08.2021
Kaupunginhallitus, § 810,22.11.2021
Sivistyslautakunta, § 263, 07.12.2021
§ 263
Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021
PRIDno-2021-3203
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 535
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
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 10.12.2020.
Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa sivistystoimialan suomin toimintaedellytyksin.
Hallintosäännön 106 §: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 2021
edustuspaikat on niin ikään päätetty nuorisovaltuuston 10.12.2020 pidetyssä
kokouksessa.
Nuorisovaltuuston päätöksellä 10.12.2020 § 287 vuoden 2021 valtuustoedustajaksi on
valittu Elsa-Maria Oksanen.ja hänen varahenkilökseen Jere Hännikkälä.
Vuonna 2020 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa:
sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, elinvoima- ja ympäristölautakunta ja
perusturvalautakunta.
Nuorisovaltuuston päätöksellä 10.12.2020 § 288 edustajat lautakuntiin on
valittu seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Anni Halminen ja varaedustaja Katarina Roivainen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-Mari Halminen ja varaedustaja Atte Mannila.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Johanna Lahti ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eino Lähteenmäki ja varaedustaja Iina Salonen.
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Asian liitteenä ovat pöytäkirjanotteet nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen
10.12.2020 §:istä 287 ja 288
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
asettaa nuorisovaltuusto vuodelle 2021 nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti,
todeta, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin lautakunnissa vuonna 2021
noudattaa nuorisovaltuuston 10.12.2020 § 288 tekemää päätöstä seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Anni Halminen ja varaedustaja Katarina Roivainen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-Mari Halminen ja varaedustaja Atte Mannila.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Johanna Lahti ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eino Lähteenmäki ja varaedustaja Iina Salonen.
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että
nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston vuoden 2021
kokouksiin Elsa-Maria Oksasen.ja hänen varahenkilökseen Jere
Hännikkälän. Kaupunginhallitus toteaa vielä, että läsnäolo-oikeus toimielinten
kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 16.08.2021, § 174
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.
Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt
edustajakseen kaupunginvaltuuston vuoden 2021 kokouksiin Elsa-Maria Oksasen ja
hänen varahenkilökseen Jere Hännikkälän.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 30.08.2021, § 602
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 käsitellyt § 535 Nuorisovaltuuston
asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021.
Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.8.2021 § 148 on valittu nuorisovaltuuston edustajat
lautakuntiin seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Linda Peltomaa ja varaedustaja Ella-Mari Halminen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-Mari Halminen ja varaedustaja Marissa Nurminen.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eevi Halminen ja varaedustaja Miika Palin.
Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 22.11.2021, § 810
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 käsitellyt asian § 535 Nuorisovaltuuston
asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021.
Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.8.2021 § 148 on valittu nuorisovaltuuston edustajat
lautakuntiin seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Linda Peltomaa ja varaedustaja Ella-Mari Halminen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-Mari Halminen ja varaedustaja Marissa Nurminen.
Tekninen lautakunta
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Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eevi Halminen ja varaedustaja Miika Palin.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.8.2021 § 602 merkinnyt edustajat tiedoksi.
Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Nuorisovaltuusto on 21.10.2021 § 201 päättänyt, että uudeksi nuorisovaltuuston
edustajaksi sivistyslautakuntaan valitaan Ella-Mari Halminen ja varaedustajaksi Robert
Poussa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan
vaihtumisen sivistyslautakunnassa tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 07.12.2021, § 263
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 käsitellyt asian § 535 Nuorisovaltuuston
asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021.
Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.8.2021 § 148 on valittu nuorisovaltuuston edustajat
lautakuntiin seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Linda Peltomaa ja varaedustaja Ella-Mari Halminen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-Mari Halminen ja varaedustaja Marissa Nurminen.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eevi Halminen ja varaedustaja Miika Palin.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.8.2021 § 602 merkinnyt edustajat tiedoksi.
Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Nuorisovaltuusto on 21.10.2021 § 201 päättänyt, että uudeksi nuorisovaltuuston
edustajaksi sivistyslautakuntaan valitaan Ella-Mari Halminen ja varaedustajaksi Robert
Poussa.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.11.2021 § 810 merkinnyt edustajat tiedoksi.
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Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta merkitsee nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan
vaihtumisen sivistyslautakunnassa tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 264
Sivistystoimialan toimintasäännön päivittäminen
PRIDno-2021-5614
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Voimassa oleva sivistystoimialan toimintasääntö
2 Luonnos sivistystoimialan toimintasäännöksi 1.1.2022 alkaen
Sivistystoimilautakunta on päätöksellään 15.12.2020 § 257 hyväksynyt viimeiset
muutokset sivistystoimialan toimintasääntöön.
Sivistystoimiala on tämän jälkeen käynyt voimassa olevan toimintasäännön läpi ja
valmistellut siihen nyt esitettävät päivitykset. Suurin osa päivityksistä johtuu
opetusyksikön tekemistä päivityksistä pykälään 25 § III sekä kulttuuriyksikön
kulttuuripalvelut -toimintayksikön nimen muuttamisesta taide- ja kulttuuripalvelut
toimintayksiköksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen sivistystoimialan
toimintasäännöksi 1.1.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että poistetaan
kirjoitusvirheenä toimintasäännön sivulta viisi taidemuseonjohtaja kulttuuriyksikön
perusyksikön esimiehistä.
Tiedoksi
Sivistystoimiala
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§ 265
Porin seuraparlamentti, sivistyslautakunnan edustaja ja varaedustaja
PRIDno-2021-5695
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Porilaiset urheiluseurat perustivat 12.4.2018 pidetyssä kokouksessa seurojen
yhteenliittymän, Porin seuraparlamentin. Parlamentin tehtävänä on vahvistaa liikunta-
ja urheiluseurojen ja kaupungin välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja
yhteissuunnittelua. Parlamenttiin kuuluu enintään kahdeksan seurojen edustajaa
mahdollisimman laajalta kirjolta seurakentästä. Seuraparlamentilla ei ole varsinaista
päätösvaltaa, vaan se antaa lausuntoja ja näkökulmia muun muassa
urheiluseuratoiminnan tukemisesta, liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeista,
liikunnan edistämisestä ja urheilutapahtumista. Porissa parlamentti pyrkii
vaikuttamisen lisäksi ideoimaan uutta toimintaa ja kehittämään seuratoiminnan
laatua sekä seurojen välistä yhteistyötä.
Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö osallistuu seuraparlamentin työskentelyyn, lisäksi
liikunta- ja nuorisoyksiköstä on nimetty seuraparlamentin sihteeri.
Porilaisten urheiluseurojen seurafoorumi kokoontui 25.11.2021 ja valitsi
seuraparlamentin uuden kokoonpanon. Seuraparlamenttiin on nimetty myös
sivistyslautakunnan edustaja sekä hänelle varaedustaja.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta nimeää seuraparlamenttiin keskuudestaan edustajan ja hänelle
varaedustajan käynnissä olevan valtuustokauden ajaksi.
Päätös
Sivistyslautakunta nimesi seuraparlamenttiin keskuudestaan edustajaksi Matti
Välimäen ja hänelle varaedustajaksi Julia Liljegrenin käynnissä olevan valtuustokauden
ajaksi.
Tiedoksi
Valitut edustajat, Porin seuraparlamentti, Petteri Lahti, Pia Blom
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§ 266
Sivistyslautakunnan kokoukset keväällä 2022
PRIDno-2021-5508
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Sivistyslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi parittomina viikkoina
seuraavasti:
tiistai 18.1.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 1.2.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 15.2.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 1.3.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 15.3.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 29.3.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 12.4.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 26.4.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 10.5.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 24.5.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 7.6.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 21.6.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
Tarvittaessa valmisteleva kokous pidetään varsinaisena kokouksena.
Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavan kahden
päivän kuluessa ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla viimeistään tarkastamista
seuraavana päivänä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää pitää kokoukset edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Talous- ja hallintoyksikkö, sivistyslautakunta
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§ 267
Sivistystoimialan talousraportti lokakuu
PRIDno-2021-1269
Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talous- ja henkilöstöraportti lokakuu
Toimintatuottojen toteumaprosentti on 80,5 (86,2 v. 2020). Koronatilanteen
vaikutukset näkyvät maksutuotoissa. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset olivat täysin
suljettuina osan vuodesta ja pääsymaksuja jäi merkittävästi kertymättä.
Liikuntapaikoista etenkin uimahallien pääsymaksujen osuus on merkittävä toimialan
tuottojen kannalta. Syksyn osalta pääsymaksujen kertymä on noussut, mutta ei
kuitenkaan vielä koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Lukukausi- ja kurssimaksuien
osalta jäädään myös talousarviosta. Esimerkiksi kansalaisopiston kurssien
ryhmäkokoja on pidetty koronan vuoksi pienempinä. Maksutuottoja on vähentänyt
myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen. Tilojen
käyttömaksut jäävät talousarviota alemmalle tasolle koronatilanteen aiheuttamien
tilojen sulkujen ja käyttörajoitusten vuoksi.
Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta n. 1,35
miljoonaa euroa. Tästä koronatilanteesta välittömästi aiheutuneet tuottojen
menetykset ovat arviolta 1,2 miljoonaa euroa.
Toimintakulujen toteumaprosentti on 83,6 (81,9 v. 2020). Kasvua viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan on 5 %. Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan nähden kasvaneet 2,8 %. Palkkoihin tuli huhtikuun alussa 1 prosentin
yleiskorotus. Henkilöstökulujen nousuun vaikuttavat myös varhaiskasvatuslain
muutokset 1.8. alkaen. Henkilöstömitoituksista ei voi enää poiketa henkilöstön
poissaolojen vuoksi. Tämä on aiheuttanut syksyn osalta vaikeuksia
varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksessa lasten määrää vastaavasti.
Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska toiminnot ovat palautuneet pääosin
normaalille tasolle. Lisäksi palveluliikelaitokselle on aiheutunut kevään
etäopetusjaksolta lisäkustannuksia ateriapalveluiden osalta. Siivouspalvelua on
jouduttu tehostamaan koronatilanteen vuoksi. Myös työterveyshuollon menot ovat
kasvaneet huomattavasti lähinnä henkilöstön koronatestausten vuoksi.
Aine- ja tarvikeostojen kasvuun on vaikuttanut oppivelvollisuusiän laajentamisen
myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat. Lisäksi
koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien
hankintoja.
Toimintakulut tulevat ylittymään arvion mukaan noin 1,25 miljoonaa euroa, josta
koronatilanteesta aiheutuvat kulujen lisäykset ovat n. 0,5 miljoonaa euroa.
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Toimintakate ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on
83,9 (81,4 v. 2020). Toimintakatteen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on
5,7 prosenttia. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän
laajentamisen vaikutuksia ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista ei oteta
huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöksiä ei vielä ollut. Talousarvio
laadittiin myös siltä pohjalta, että koronatilanne ei vaikuta talouteen vuonna 2021.
Lisäksi oppilashuollon resurssointia on lisätty vuoden 2021 aikana lainsäädännön
edellyttämälle tasolle erillisellä päätöksellä.
Lokakuun taloustilanne ei ole muuttunut syyskuusta. Kaikki edellä mainitut kulujen
lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio
ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 2,6 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 268
Sivistystoimiala, käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
PRIDno-2021-5409
Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, käyttösuunnitelma vuodelle 2022
2 Sivistystoimiala, tavoitteet 2022
3 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022

Oheismateriaali
1 Sivistystoimiala, investointisuunnitelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024
taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden
yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat
kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa.
Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja
kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä
kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Kunkin valtuustoon nähden sitovan
erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion
mukainen. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään
toimintayksikkötasolla tileittäin.
Investointisuunnitelma esitetään toimielimelle talous- ja hallintoyksikön laatimaa
lomakepohjaa hyödyntäen. Investointisuunnitelmat esitetään mahdollisimman
tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on
tarkoituksenmukaisinta.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien
toimenpiteet ja -mittarit tai muu vastaava toimialalle talousarviossa kohdistettu
tavoite.
Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja
toiminnalliset tavoitteet viimeistään joulukuun aikana.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on sivistystoimialan
määrärahoihin tehty seuraava muutos:
Lisätty 100 000 euroa kaikille suunnitelmavuosille. Opettajien kesäaikaista palkkausta
muutetaan siten, että vakituisesti tai määräaikaisesti virkaan valitulle ja pätevälle
opettajalle maksetaan palkkaa koko lukuvuoden ajan 1.8 -31.7. Muutos ei koske
sijaiseksi valittuja.
Sivistystoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2022 on
-113.123.000 euroa. Yksiköittäin määrärahat ovat seuraavat: Yhteiset palvelut -yksikkö
-7.057.984 euroa, Opetusyksikkö -63.258.173 euroa, Varhaiskasvatusyksikkö
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-35.224.103 euroa, Kulttuuriyksikkö -7.837.219 euroa sekä Liikunta- ja nuorisoyksikkö
254.479 euroa. Sivistystoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.
Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat
yksikköjen alaisten toimintayksiköiden määrärahat tileittäin seuraavasti:
Yhteiset palvelut -yksikkö: Sivistystoimen hallinto
Opetusyksikkö: Perusopetus, Lukiokoulutus, Sivistävä koulutus
Varhaiskasvatusyksikkö: Varhaiskasvatuksen yhteiset, Päiväkotihoito, Perhepäivähoito,
Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut
Kulttuuriyksikkö: Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut, Museopalvelut
Liikunta- ja nuorisoyksikkö: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut, Ohjaamopalvelut
Irtaimen investointimääräraha vuonna 2022 on -1.440.000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan vuoden 2022 talousarvion
toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelman ja toiminnalliset
tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset,
mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Yksiköiden päälliköt, Talous- ja hallintoyksikkö
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§ 269
Sivistystoimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2022
PRIDno-2021-5654
Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, laskujen hyväksyjät 2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain
laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin
tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Sivistystoimialan laskujen hyväksyjät
kustannuspaikoittain vuodelle 2022 ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa sivistystoimialan laskujen hyväksyjät
kustannuspaikoittain vuodelle 2022 esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti.
Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sarastia Oy, tarkastustoimi, laskujen hyväksyjät
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§ 270
Muutos Käppärän ja Vähärauman lähikoulualueisiin
PRIDno-2021-5415
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Nuorsaari
kirsi.nuorsaari@pori.fi
Liitteet

1 Liite 1 Länsi-Porin palvelualueen oppilasmääräennuste
2 Liite 2 Esitys Käppärän ja Vähärauman lähikoulualueden rajan muuttamiseksi
Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Sivistyslautakunta on määritellyt lähikoulut (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2009 § 28,
16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 220, 13.12.2016 § 204), jolloin vuosiluokkien 1–6 oppilaille
on osoitettu perusopetuslain 6 §:n mukainen lähikoulu kotiosoitteen perusteella.
Lähikouluja määriteltäessä on otettu huomioon oppilaiden asuinpaikat, tulevien 1.
luokkalaisten määrät ja tarvittaessa myös koulujen tilat. Oppilasmäärän tulee
ensimmäisellä luokalla olla sellainen, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja
opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lähikoulu ei lain mukaan ole
välttämättä oppilasta fyysisesti lähinnä olevin koulu.
Länsi-Porin palvelualueella toimii kolme alakoulua: Käppärän koulu (vuosiluokat 1–6),
Tuorsniemen koulu (vuosiluokat 1–6) ja Vähärauman koulu (vuosiluokat 1–6).
Vähärauman koulu siirtyy uusiin tiloihin syksyllä 2022, kun 600 oppilaan
uudisrakennus valmistuu. Uuteen Vähärauman kouluun mahtuu tällöin vähintään
neljä luokkaa/opetusryhmää kullekin luokka-asteelle, jolloin koulu on ns. 4-5 -
sarjainen. Tuorsniemen koulu voi olla luokkatilojen määrän perusteella ainoastaan 1-
sarjainen ja Käppärän koulu 3-sarjainen.
Oppilasmääriltään suurina kouluina Vähärauman ja Käppärän koulun 1. luokkalaisten
määriä on hankala ennustaa, koska suuresta joukosta löytyy aina todennäköisemmin
yksityisiin kouluihin, englanninkieliseen opetukseen ja erityiskouluihin tai erityisen
tuen pienryhmiin siirtyviä ekaluokkalaisia. Oppilasennusteiden mukaan Käppärän
kouluun olisi kuitenkin lukuvuonna 2022 - 2023 tulossa 78 ekaluokkalaista, joka ei
mahdu kolmeen opetusryhmään ensimmäisten luokkien maksimikoon ollessa 25
oppilasta. Vähärauman kouluun tulee ennusteen mukaan 90 ekaluokkalaista ja neljä
ensimmäistä luokkaa. Länsi-Porin palvelualueen oppilasmääräennuste on liitteessä 1.
Käppärän koulun tilanahtauden vuoksi olisi tarpeen määritellä alueen koulujen
ensimmäisten luokkien oppilaaksiotto siten, että Käppärän koulussa aloittaisi
lukuvuonna 2022-2023 vain kolme ensimmäistä luokkaa ja Vähäraumalla 4 - 5. Tämän
vuoksi näiden kahden koulun välisiä lähikoulualueiden rajoja on muokattava ja
Käppärän koulun lähikoulualueiden lapsia on siirrettävä Vähärauman koulun
lähikoulualueelle.
Käppärän koulun ja Vähärauman koulun välistä lähikoulualueen (=koulupiirin) rajaa
ehdotetaan muutettavaksi siten, että Käppärän koulun koulutulokkaiden määrä
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vähenee noin kymmenellä oppilaalla. Tällöin kouluun saadaan muodostettua
lukuvuonna 2022-2023 kolme ensimmäistä luokkaa. Tämän rajamuutoksen myötä
oppilaiden koulumatkat eivät pitene ja ne säilyvät alle kolmessa kilometrissä.
Paratiisimäen alueelta on myös paremmat kulkuyhteydet Vähärauman kuin Käppärän
kouluun. Vähärauman koulun lähikoulualueeseen siirretään Liinaharjantien ns.
eteläpuoli esityslistan liitteenä olevan kuvan mukaisesti. Vähärauman kouluun jäävät
Kaurapellontiellä asuvat koulutulokkaat. Yläruukintien varrella asuvat koulutulokkaat
menevät Käppärän kouluun.
Lähikoulualueiden muutokset astuvat voimaan jo tammikuun kouluun
ilmoittautumisen yhteydessä ja oppilaat siirtyvät niiden mukaisesti ensimmäiselle
luokalle lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen. Muutos koskee lukuvuodesta 2022-
2023 alkaen aloittavia 1. luokkalaisia sekä muualta muuttavia oppilaita. Käppärän
koulussa jo opiskelunsa aloittaneita oppilaita se ei koske. Kouluun ilmoittautumisen
yhteydessä oppilaat voivat edelleen hakea toissijaiseen kouluun ja mikäli siellä on
tilaa, tulla valituksi. Lähikoulualueen rajaa tarkastellaan uudelleen syksyn 2022 aikana,
kun valmistellaan lukuvuoden 2023 - 2024 oppilaaksiottoa. Liitteessä 2 on kuvattu
nykyinen raja ja tämän esityksen mukainen uusi raja.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutoksen Vähärauman ja Käppärän koulujen
väliseen lähikoulualueen rajaan. Muutos tulee voimaan heti ja se koskee lukuvuodesta
2022-2023 alkaen aloittavia 1. luokkalaisia sekä muualta muuttavia oppilaita.
Käppärän koulussa jo opiskelunsa aloittaneita oppilaita se ei koske.Lähikoulualueen
rajaa tarkastellaan uudelleen syksyn 2022 aikana, kun valmistellaan lukuvuoden 2023
- 2024 oppilaaksiottoa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Käppärän koulu, Vähärauman koulu
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§ 271
Muutos Enäjärven ja Meri-Porin lähikoulualueisiin
PRIDno-2021-5414
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Nuorsaari
kirsi.nuorsaari@pori.fi
Liitteet

1 Liite 2 Esitys Enäjärven ja Meri-Porin lähikoulualueiden muuttamiseksi
2 Liite 1 Meri-Porin palvelualueen oppilasmääräennuste
Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Sivistyslautakunta on määritellyt lähikoulut (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2009 § 28,
16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 220, 13.12.2016 § 204), jolloin vuosiluokkien 1–6 oppilaille
on osoitettu perusopetuslain 6 §:n mukainen lähikoulu kotiosoitteen perusteella.
Lähikouluja määriteltäessä on otettu huomioon oppilaiden asuinpaikat, tulevien 1.
luokkalaisten määrät ja tarvittaessa myös koulujen tilat. Oppilasmäärän tulee
ensimmäisellä luokalla olla sellainen, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja
opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lähikoulu ei lain mukaan ole
välttämättä oppilasta fyysisesti lähinnä olevin koulu.
Meri-Porin palvelualueella toimii neljä koulua: Reposaaren koulu (vuosiluokat 1–6),
Enäjärven koulu (vuosiluokat 1–6), Kyläsaaren koulu (vuosiluokat 1–6) ja Meri-Porin
yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1–9). Palveluverkkoselvityksen (2018) mukaan kaikki
alueen koulut jatkavat toimintaansa. Alueen oppilasmäärät laskevat paljon lähivuosina
ja tulevien 1. luokkalaisten määrät vaihtelevat jonkin verran kouluittain.
Koulutulokkaiden määristä riippuen eri kouluihin - Reposaaren koulun
lukuunottamatta - näyttää syntyvän 1- 2 uutta ensimmäistä luokkaa.
Ennakoinnin ja opetuksen resursoinnin vuoksi olisi tarpeen määritellä alueen koulujen
oppilaaksiotto siten, että Enäjärven ja Kyläsaaren kouluissa aloittaisi aina yksi
ensimmäinen luokka tai 1.-2. luokan oppilaista koostuva yhdysluokka ja Meri-Porin
yhtenäiskoulussa kaksi ensimmäistä luokkaa. Tällöin koulujen oppilaaksiottoa
/ensimmäisten luokkien sisäänottoa säätelemällä Meri-Porin yhtenäiskoulu voisi
jatkaa toimintaansa ns. 2-sarjaisena kouluna ja Kyläsaaren sekä Enäjärven koulut 1-
sarjaisina kouluina. Reposaaren koulun lähikoulualueen lapset käyvät koulua
jatkossakin Reposaaren koulussa yhdysluokalla.
Meri-Porin palvelualueen lasten ja nuorten sekä Meri-Porin yhtenäiskoulun toiminnan
kannalta on tärkeää, että Meri-Porin yhtenäiskoulussa on riittävästi oppilaita jokaisella
luokka-asteella. Meri-Porin yhtenäiskoulu on peruskorjattu vuonna 2015
yhtenäiskoulun tarpeisiin. Meri-Porin yhtenäiskoulussa on kattavat opetuksen,
oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelut. Koulussa on seitsemän erityisopettajaa ja
viisi erityisopetuksen pienryhmää. Lisäksi koulussa on joustavan perusopetuksen
JOPO-luokka. Koululla on myös perusturvan perhetyöntekijä ja koulunuorisotyöntekijä
sekä IceHearts-toimintaa. Samoin oppilashuollon henkilöstö on paikalla Meri-Porin
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yhtenäiskoulussa useampana päivänä kuin muilla alueen kouluilla. Isossa koulussa on
myös opettajia enemmän sekä ala- että yläkoulussa, samoin koulunkäyntiohjaajia on
useita. Koulun säilyminen ns. 2-sarjaisena on tärkeää myös erityisen tuen
pienryhmien toiminnan kannalta. Tällöin pienryhmien oppilaiden integrointi
yleisopetuksen luokkiin on helpompaa ja kokeilujaksoja molempiin suuntiin on
helpompi toteuttaa. Monipuolinen opetuksen ja muiden palvelujen tarjonta tukee
erityisesti sitä, että Meri-Porin alueen oppilaat voivat käydä koulua lähikouluissaan.
Koulun välittömässä läheisyydessä toimii myös päiväkoti, hammashoitola, uimahalli ja
kirjasto. Yhtenäiskoulun yhteydessä toimivat monipuoliset palvelut lisäävät myös Meri-
Porin alueen veto- ja pitovoimaa.
Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2022-2023 Meri-Porin koulussa aloittaisi
ensimmäisellä luokalla 25 oppilasta, Enäjärven koulussa 32 oppilasta ja Kyläsaaren
koulussa 23 oppilasta. Tämän perusteella Enäjärven kouluun syntyisi kaksi
ensimmäistä luokkaa ja Meri-Porin yhtenäiskouluun sekä Kyläsaaren kouluihin yksi
ensimmäinen luokka/koulu. Koko Meri-Porin alueen oppilasmääräennuste on
esityslistan liitteenä.
Edellä kerrotuista syistä johtuen Enäjärven koulun ja Meri-Porin yhtenäiskoulun välistä
lähikoulualueen (=koulupiirin) rajaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että Meri-Porin
yhtenäiskouluun saadaan muodostettua lukuvuonna 2022-2023 kaksi ensimmäistä
luokkaa ja Enäjärven kouluun yksi ensimmäinen luokka. Tämä tarkoittaa sitä, että noin
10 koulutulokkaan lähikoulu muutettaisiin tämän esityksen mukaisesti Enäjärven
koulusta Meri-Porin yhtenäiskouluksi. Heidän koulumatkansa pitenee nykyisestä,
mutta säilyy edelleen alle kolmessa kilometrissä. Enäjärven eteläpuolella asuvat lapset
menevät jatkossa Meri-Porin yhtenäiskouluun, jolloin he pääsevät kulkemaan kouluun
turvallisemmin ylittämättä tasoristeystä.
Tämän ehdotuksen mukaan Meri-Porin yhtenäiskoulun lähikoulualueeseen siirretään
Enäjärven koulun lähikoulualueelta rautatien ja 2-tien välinen alue. Lisäksi Meri-Porin
koulun lähikoulualueeseen siirretään alue, joka jää Koivutien vasemmalle puolelle.
Pihlavantien pohjoispuolella Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Enäjärven koulun
lähikoulualueen raja menee siten, että Mestarintie, Maalarintie ja Tiilenkantajantie
siirretään Meri-Porin yhtenäiskoulun lähikoulualueelle. Muutosesitys on kuvattu
liitteessä 2.
Lähikoulualueiden muutokset astuvat voimaan tammikuun kouluun ilmoittautumisen
yhteydessä ja oppilaat siirtyvät niiden mukaisesti ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi
2022-2023. Muutos koskee myös alueelle muuttavia oppilaita välittömästi ja ainakin
lukuvuoden 2022-2023 ajan. Koska oppilasmäärä laskee koko Meri-Porin alueella
rajusti, lähikoulualuetta tarkastellaan uudelleen syksyllä 2022. Enäjärven koulussa jo
opiskelunsa aloittaneita oppilaita muutos ei koske. Kouluun ilmoittautumisen
yhteydessä oppilaat voivat edelleen hakea toissijaiseen kouluun ja mikäli siellä on
tilaa, tulla valituksi. Liitteessä 2 on kuvattu nykyinen raja ja tämän esityksen mukainen
uusi raja.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutoksen Enäjärven koulun ja Meri-Porin
yhtenäiskoulun väliseen lähikoulualueen rajaan liitteen 1 mukaisesti. Muutos tulee
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voimaan heti ja se koskee lukuvuodesta 2022-2023 alkaen aloittavia 1. luokkalaisia
sekä muualta muuttavia oppilaita. Lähikoulualueen rajaa tarkastellaan uudelleen
syksyn 2022 aikana lukuvuoden 2023-2024 oppilaaksiottoa varten.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Enäjärven koulu, Meri-Porin koulu
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§ 272
Perusopetuksen yleisopetuksen 1. luokkien oppilaaksiotto lukuvuonna 2022-2023
PRIDno-2021-5230
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Nuorsaari
kirsi.nuorsaari@pori.fi
Liitteet

1 Perusopetuksen 1. luokkalaisten maksimioppilasmäärät ja luokkien määrät
lukuvuonna 2022 - 2023 kouluittain
Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Sivistyslautakunta on määritellyt lähikoulut (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2009 § 28,
16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 220, 13.12.2016 § 204). Lähikouluja määriteltäessä on
otettu huomioon oppilaiden asuinpaikat, tulevien 1. luokkalaisten määrät ja
tarvittaessa myös koulujen tilat. Oppilasmäärän tulee ensimmäisellä luokalla olla
sellainen, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja opetukselle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Lähikoulu ei lain mukaan ole välttämättä oppilasta fyysisesti
lähinnä olevin koulu.
Sivityslautakunta on hyväksynyt (29.09.2020 § 218) vuoden 2021 talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan liittyen, että lähikoulualueet määritellään siten, että koulupiirien
rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu. Tämän mukaan opetusyksikön
päälliköllä on oikeus määritellä oppilaan lähikoulu muuksi kuin se koulupiirien
mukaan olisi, mikäli se on opetusryhmien järkevän muodostamisen kannalta
tarkoituksenmukaista. Näissä tilanteissa oppilaan koulumatkan turvallisuudesta tulee
huolehtia ja samoin opetus tulee voida järjestää turvallisesti ja opetukselle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Mahdollinen lähikoulupaikan uudelleen määrittely tehdään
yhteistyössä alueen koulujen rehtoreiden kanssa. Tätä uutta oppilaaksiottomallia on
valmisteltu, mutta se voidaan ottaa käyttöön vasta vuoden päästä.
Tuleva koulutulokkaiden oppilaaksiotto lukuvuodelle 2022 - 2023 tehdään vielä
nykyisin käytössä olevalla oppilaaksiotttomallilla ja nojautuen nykyisiin
lähikoulualueisiin/koulupiireihin. Tällöin koulutulokkaat eli lukuvuonna 2022-2023
ensimmäisellä luokalla aloittavat oppilaat sijoitetaan edellä mainittujen
lähikoulualueiden mukaisiin lähikouluihin. Lähikoulualueisiin on tehty muutamia
muutoksia, jotta 1-luokkalaiset saadaan järkevästi sijoitettua niiden mukaisiin
lähikouluihinsa.
Koulukohtaiset 1-luokkalaisten maksimioppilasmäärät määritellään oppilasennusteen
perusteella. Oppilasennusteessa otetaan huomioon lähikoulualueen/koulupiirin
oppilasmäärä, josta vähennetään kymmenen prosenttia. Tämä määrä menee Porin
kaupungin erityiskouluihin ja yksityisiin kouluihin. Ensimmäiselle luokan
laskennalliseksi maksimikooksi määritellään 25 oppilasta/luokka. Luokkien määrässä
otetaan huomioon lähikoulualueen oppilasmääräennuste. Pienryhmien oppilaaksiotto
määritellään erikseen pienryhmittäin. Oppilas voi hakea myös muuhun kuin hänelle
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osoitettuun omaan lähikouluunsa, mikäli tässä toissijaisessa koulussa on tilaa.
Toissijaisen hakijoiden osalta määritellään että 1. luokan oppilasmäärä on täynnä, kun
se on 23 oppilasta. Tällöin toissijaiseen kouluun voi päästä, kun 1. luokalle on
ilmoittautunut oman lähikoulualueen oppilaita alle 23.
Opetukseen otettavan ikäluokan koko on 774 oppilasta. Yhteensä alakoulujen
ennusteen mukainen oppilasmäärä on yleisopetuksen kouluissa 698 eli 76 oppilaan
arvioidaan siirtyvän joko erityiskouluihin, yksityisiin kouluihin tai saavan lykkäystä
koulun aloitukseen. Lisäksi Cygnaeuksen koulun kaksi-/englanninkielisten luokkien
sisäänotto on yksi opetusryhmä, jonka kooksi määritellään opetuksen luonne ja
oppilaiden erilaiset kielitaustat huomioiden maksimissaan 19 oppilasta.
Kouluihin otettavien 1. luokkalaisten enimmäismäärä määräytyy edellä esitetyn
maksimimäärän mukaisesti ja se on esitetty liitteessä. Näillä ennusteen mukaisilla
oppilasmäärillä oppilaat mahtuvat omiin lähikouluihinsa. Lisäksi moneen kouluun
mahtuu toissijaisia hakijoita. Mikäli toissijaisia hakijoita on ensimmäiselle luokalle
enemmän kuin kyseiseen kouluun voidaan ottaa, käytetään ensisijaisena
valintaperusteena oppilaan kotikuntaa, jonka tulee olla Pori ja seuraavaksi
tarkastellaan, onko koulun ylemmillä vuosiluokilla oppilaan sisaruksia. Mikäli tämän
jälkeen on tilaa toissijaisille hakijoille, valintaperusteena käytetään porilaisten
oppilaiden kohdalla arvontaa. Mahdolliset loput oppilaspaikat voidaan arpoa
ulkopaikkakuntalaisten kesken.
Rehtori voi poiketa liitteessä esitetystä opetusryhmäjärjestelyistä suuntaamalla koulun
käytössä olevan opetusresurssin pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää ensimmäisten luokkien koulukohtaiset oppilasmäärät
liitteen mukaisesti. Painavista syistä koulujen sisäänoton, luokkien määrän ja
luokkakoon maksimioppilasmääristä voidaan poiketa opetusyksikön päällikön
erillisellä päätöksellä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Liitteessä mainitut koulut
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§ 273
Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet (kuljetussääntö) 1.1.2022 alkaen
PRIDno-2021-5170
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Leppimäki
kai.leppimaki@pori.fi
Liitteet

1 Kuljetussääntö 1.1.2020 alkaen
2 Kuljetussääntö 1.1.2022 alkaen
Porin kaupungin sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja
ehdot (kuljetussääntö), joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen
oppilaalle koulukuljetuksen. Nykyinen kuljetussääntö on ollut voimassa 1.1.2020
alkaen (hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 19.11.2019 § 244).
Uuteen kuljetussääntöön ei tehdä muutoksia kuljetusetujen myöntämisperusteisiin.
Joitakin kohtia avataan ja perusteellaan paremmin, jotta ne olisivat helpommin
ymmärrettäviä. Päivitetään Myötätuulen (aik. Herttua ja Kallela) koulun nimi ja
korjataan esiopetuksen bussikorttia vastaavan avustuksen korvauksen
määrä vastaamaan nykyistä hinnastoa kaikille avoimessa joukkoliikenteessä. Lisäksi
korjataan maininta erikoisluokista kohdassa toissijainen koulu painotettuun
opetukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta hyväksyy uudet esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2022
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 274
Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu
PRIDno-2021-5625
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 3 Perusopetuksen lehtoria (oppilaanohjaaja), hakijayhteenveto (PORI-03-144-21)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 23.8.2021 §
578 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran,
I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu (PORI 03-124-21) täyttämiseksi 10.1.2022
lukien toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 26.10.-9.11.2021 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on
laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista kelpoisia
oli 3. Virkaan haastateltiin 3 hakijaa. Haastattelut pidettiin 24.11.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa
osoitetun soveltuvuuden perusteella kasvatustieteen maisteri Kirsi Mäntynen valitaan
Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen lehtorin
(oppilaanohjaus) virkaan 10.1.2022 lähtien. I sijoituspaikka on
Kaarisillan yhtenäiskoulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn
jälkeen kello 18.05.
Tiedoksi
hakijat, HR-yksikkö/Eija Koskela, Kaarisillan yhtenäiskoulu
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§ 275
Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu
PRIDno-2021-5626
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 23.8.2021 §
578 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran,
I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI 03-124-21) täyttämiseksi 10.1.2022 lukien
toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 26.10.-9.11.2021 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on
laadittu luettelo, joka on pykälän "Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I
sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu" liitteenä. Virkaa haki 3 hakijaa, joista kelpoisia
oli 1. Virkaan haastateltiin 1 hakijaa. Haastattelut pidettiin 24.11.2021.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan. Kunnallisen viranhaltijalain 2
luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä viranomainen voi
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä
määrästä johtuen sekä ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden,
hakemusten ja aiemman työkokemuksen perusteella muodostetun
kokonaiskäsityksen mukaan katsota olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä
vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) virka jätetään täyttämättä, johtuen
vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia tai soveltuva hakija on valittu toiseen virkaan. Viran I sijoituspaikka on Länsi-
Porin koulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 276
Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon
koulu
PRIDno-2021-5627
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 1.11.2021 §
765 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran,
I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon koulu (PORI 03-125-21) täyttämiseksi
1.8.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 26.10.-9.11.2021 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on
laadittu luettelo, joka on pykälän "Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I
sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu" liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista kelpoisia
oli 2. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa. Haastattelut pidettiin 24.11.2021.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan. Kunnallisen viranhaltijalain 2
luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä viranomainen voi
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä
määrästä johtuen sekä ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden,
hakemusten ja aiemman työkokemuksen perusteella muodostetun
kokonaiskäsityksen mukaan katsota olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä
vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) virka jätetään täyttämättä, johtuen
vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia tai soveltuva hakija on valittu toiseen virkaan. Viran I sijoituspaikka on Porin
suomalaisen yhteislyseon koulu.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
hakijat, HR-yksikkö/Eija Koskela, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
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§ 277
Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta
PRIDno-2021-5700
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Krista Tuomiston irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta
(2293) 31.12.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivisyslautakunta päättää myöntää Krista Tuomistolle eron perusopetuksen
erityisluokanopettajan virasta (2293) 1.1.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Krista Tuomisto, Kuninkaanhaan koulu, Sarastia Oy
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§ 278
Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta
PRIDno-2021-5645
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Anne Leinon irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta (5031) 28.2.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Anne Leinolle eron lukion lehtorin virasta (5031)
1.3.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Anne Leino, Porin lukio, Sarastia Oy
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§ 279
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirjastopalvelujohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 4 Kirjastoauton reittiaikataulu kevät 2022, 25.11.2021
Taidemuseon johtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kokoelmahankintapäätös 7/2021 Anna Estarriola, 19.11.2021
§ 8 Kokoelmahankitapäätös 8 /2021 Juuso Leppälä, 29.11.2021
§ 9 Kokoelmahankintapäätös 1/2021 Miia Ylikoski, 29.11.2021
Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 24.11.2021
§ 39 Määräaikainen peruspalkan tarkistus, 30.11.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 37 Tutkimusluvan myöntäminen, 18.11.2021
§ 40 Tutkimuslupa, Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kehitysvammaisten kuntoutus
(VAKEVA) -tutkimushanke, 02.12.2021
Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 96 Anomus, Narukerä ry, Liisantorin lähiliikuntapaikan käyttö ulkoliikuntakerhoon
26.11.2021 alkaen talvikaudeksi 2021-2022, 26.11.2021
§ 97 Aukioloajoista poikkeaminen 6.12.2021, liikuntalaitokset, 01.12.2021
§ 98 Hinnastosta poikkeaminen, keskustan uimahalli 8.12.2021, 01.12.2021
§ 99 Tekojääradan lipunmyyntisopimus Narukerä ry 2021-2022, 01.12.2021
Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 205 Määräaikainen erityisluokanopettaja PORI-03-145-21, 30.11.2021
§ 206 Määräaikainen pt. tuntiopettaja (liikunta ja terveystieto) PORI-03-142-21,
30.11.2021
§ 207 Määräaikainen perusopetuksen lehtori (matematiikka) PORI-03-138-21,
30.11.2021
Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
§ 53 Oman auton käyttöoikeus, 22.11.2021
§ 54 Sivutoimi-ilmoitus, 24.11.2021
§ 55 Sivutoimi-ilmoitus, 25.11.2021
§ 56 Sivutoimi-ilmoitus, 29.11.2021
§ 57 Oman auton käyttöoikeus, 30.11.2021
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
________________
Merkitään, että Jyri Träskelin poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen
kello 18.17.
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Muutoksenhakukielto
§260, §261, §262, §263, §266, §267, §268, §269, §275, §276, §277, §278, §279
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§264, §265, §270, §271, §272, §273, §274
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

