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§ 464
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 465
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Liinamaa ja Erno Välimäki (varalla Juha Kantola).
Pöytäkirja tarkastetaan 16.9.2019.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Liinamaa ja Mika Aho (varalle Juha Kantola).
Pöytäkirja tarkastetaan 16.9.2019.
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§ 466
Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaava
PRIDno-2019-82
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Lammi
Liitteet

1 Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaavan kartta 14.8.2019
2 Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaavan selostus liitteineen 14.8.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavan laatijan vastineet
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Maanomistajien anomukset kaavoituksen käynnistämiseksi
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunkisuunnittelun kirje KA-59 3.9.2019:
"Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaava koskee Porin kaupungin Rankun kylän tiloja
Kuuttukari 609-432-9-62 ja Gösta 609-432-9-75. Kaava-alueen pinta-ala on 17,229
hehtaaria ja alue sijoittuu Porin Saaristotien varteen Lampaluodon itäpuolelle
Kuuttosuntin molemmin puolin. Kaavoitus on käynnistetty tilojen maanomistajien
aloitteesta ja kaavan laatijana toimii diplomi-insinööri Kari Hannus Paaskari Oy:stä.
Kaavan tarkoituksena on suunnitella tilojen maankäyttö niin, että toisaalta alueelle
tulevat loma-asuntojen rakennuspaikat sijaitsevat keskitetysti nykyisten
rakennuspaikkojen vieressä ja toisaalta vapaa rantaosuus on mahdollisimman
yhtenäinen. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa aluevaraukset voimassa olevan
yleiskaavan mukaisesti. Kaavassa on osoitettu yhteensä 10 uutta
lomarakennuspaikkaa, joista 8 sijoittuu tilalle Kuuttukari ja 2 tilalle Gösta.
Kaavamääräysten mukaan lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen
loma-asuntorakennuksen sekä erillisen rantasaunan. Rakennuspaikan yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 150 m².
Suunnittelualueella on voimassa Porin kaupunginvaltuuston 24.3.1997 hyväksymä
oikeusvaikutukseton Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö osayleiskaava.
Satakunnan maakuntakaavassa alueeseen kohdistuu matkailun ja virkistyksen
kehittämisen sekä ulkoilureitin yhteystarvemerkinnät, seututievaraus ja veneväylän
merkintä.
Kaavan vireilletulosta on kuulutettu sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla
19.12.2018. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat
olleet nähtävillä 20.12.2018-2.1.2019. Kaavasta on pyydetty ennakkolausunnot Porin
kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta ja Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta. Kaavasta saatiin nähtävilläoloaikana yksi naapurikiinteistön omistajan
mielipide, jossa on pyydetty tarkistamaan kaavan pohjakartan kiinteistörajoja.
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla ei ole ollut huomautettavaa
kaavaluonnoksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt
lisäämään kaavamääräyksiin rakentamiskorkeutta koskevat määräykset ja
laajentamaan kaava-aluetta tilaan Gösta kuuluvan saaren osalta. Lisäksi lausunnossa
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on edellytetty kaavaselostuksen, rantaviivan mitoituslaskennan ja
kasvillisuusselvityksen täydentämistä sekä linnusto- ja meluselvityksen laadintaa.
Kaavan laatija on huomioinut naapurin mielipiteen ja ELY-keskuksen lausunnon
ehdotusvaiheen asiakirjoissa. Alueella tehtyjen tarkistusmittausten perusteella on
tehty naapurin esittämä korjaus pohjakarttaan. Kaavaselostukseen on lisätty
rantaviivan mitoituslaskelma. Suunnittelualueella on laadittu meluselvitys, jonka
perusteella on todettu, ettei Porin Saaristotien liikenteestä aiheutuvan melun
keskiäänitaso ylitä ympäristöministeriön asetuksessa asetettuja arvoja. Alueelta on
laadittu kasvillisuusselvitys, jossa pääosa alueesta on todettu olevan metsämaata ja
rantaruovikkoa. Näiden tuntumaan sijoittuu luontoarvoiltaan arvokkaita
elinympäristöjä, kausikosteita luhtia, lehtoja sekä nuoria tervaleppämetsiä. Arvokkaat
elinympäristöt on huomioitu rakennuspaikkojen rajauksissa sekä kaavamääräyksellä,
joka kieltää puuston ja luonnonarvojen hävittämisen arvokkailta alueilta.
Kasvillisuusselvityksen maastotöiden yhteydessä ei ole havaittu uhanalaisia tai EU:n
luontodirektiivin mukaisia lajeja. Linnustoselvitys ei Porin kaupunkisuunnittelun
kanssa käydyn neuvottelun perusteella ole tarpeen. Suunnittelualue ei ole
International Bird Area (IBA) aluetta eikä lähellä ole luonnonsuojelualueita.
Ympäröivät alueet ovat pääosin rakennettua aluetta eikä selvityksissä ole tullut esille,
että alueella olisi erityistä arvoa linnuston kannalta.
Lausunnot ja kaavan laatijan vastineet ovat kokonaisuudessaan liiteasiakirjoina."
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa Kuuttokari-Lynaskerin ranta-
asemakaavaehdotuksen, päivätty 14.8.2019, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja
pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia
tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaavan laatijalta Paaskari Oy:ltä peritään kaavan käsittely- ja kuulutuskuluja 2000
euroa, josta ehdotusvaiheessa peritään 1000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kuulutus, lausuntopyynnöt
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§ 467
Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
PRIDno-2019-4260
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Porin kaupungissa on kuluvana vuonna toteutettu tai ollaan toteuttamassa mm
selvitys seudullisten elinkeinopalvelujen järjestämisestä, varhaiskasvatuksen
auditointi, teknisten toimintojen auditointi, organisaatiouudistuksen ja
johtamisjärjestelmän arviointi. Tämän lisäksi on eri yhteyksissä ja viimeksi valtuuston
talousarvioseminaarin yhteydessä 26.8.2019 ollut esillä selvityksen tekeminen
joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan pyytämään tarjoukset
joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämisestä. Asia saatetaan
päätöksentekoa varten kaupunginhallituksen käsittelyyn, kun tarjoukset on saatu ja
tarjousvertailut tehty.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 474.
Tiedoksi
Aino-Maija Luukkonen
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§ 468
Palvelukeskus Himmelin kehittäminen
PRIDno-2019-4258
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote Perusturvalautakunta 29.08.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 29.8.2019/§ 175 päättänyt edellyttää
Himmelin paloturvallisuuteen liittyvien puutteiden pikaista korjaamista.
Kaupunkikonsernin kokonaisetua ajatellen perusturvalautakunta esittää
kaupunginhallitukselle toiveen Himmelin peruskorjausta ja tulevaa käyttötarkoitusta
selvittävän laaja-alaisen, eri toimialojen asiantuntemusta yhdistävän työryhmän
perustamisesta. Työryhmän johtoon tulee valita luottamushenkilöitä. Suunnitelman
tulisi olla valmis elokuussa 2020.
---
Nykyisellään Himmelin kiinteistö on vajaakäytössä. Tulevaa toiminnallista
kokonaisuutta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaikki ne mahdollisuudet, jotka
kiinteistö tarjoaa sen nykyiselle toiminnalle, mutta myös tulevaisuuden
vanhuspalveluille, välimuotoisille asumispalveluille, kaupungin ja kolmannen sektorin
yhteistyölle, innovatiivisille työllisyydenhoidon ratkaisuille, digitaalisille ratkaisuille,
robotiikalle, eri asteisten oppilaitosten työssäoppimiselle, lähialueen asukkaille
tarjottaville palveluille ja vuorovaikutukselle ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. Edellyttää omistajana Sampolan Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista
hankinnoista annetun lain edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla
selvityksen Himmelin korjaustarpeista kustannusarvioineen ja
kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019 mennessä;
2. Asettaa työryhmän valmistelemaan ehdotus Himmelin tulevasta käytöstä ottaen
huomioon nykyiset palvelut, tulevaisuuden vanhuspalvelut, välimuotoiset
asumispalvelut, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön, innovatiiviset
työllisyydenhoidon ratkaisut, digitaaliset ratkaisut, robotiikan, eri asteisten
oppilaitosten työssäoppimisen, lähialueen asukkaille tarjottavat palvelut ja
vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Työryhmän on
valmistelutyössään osallistettava mahdollisimman laajalti potentiaalisia
käyttäjäryhmiä, kuten omaishoitajia, edustavat tahot, vanhus- ja vammaisneuvostot
sekä lähialueen kolmannen sektorin toimijat ja asukkaat. Työryhmä raportoi
kaupunginhallitukselle. Työryhmän väliraportti on jätettävä kaupunginhallitukselle
29.2.2020 ja loppuraportti 31.5.2020 mennessä.
3. Nimetä työryhmään seuraavat jäsenet:
Palveluliikelaitoksen johtaja Marjukka Palin, Porin kaupunki, puheenjohtaja
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Vanhuspalvelupäällikkö Tarja Hagbacka, Porin kaupunki
Työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
Osastonhoitaja Elise Inberg, Porin kaupunki
Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan Yhteisöt ry
Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila, Tampereen yliopisto/Porin kaupunki
TYP-päällikkö Jenni Ketonen, Porin kaupunki
Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupunki
Päiväkodin johtaja Marja Lantto, Porin kaupunki
Osastonhoitaja Tiina Lohikoski, Porin kaupunki
Tutkijayliopettaja Sari Merilampi, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
Osastonylilääkäri Juha Puustinen, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Vanhuspalvelujohtaja Pirjo Rehula, Porin kaupunki
Viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulonen, Porin kaupunki
Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, Porin kaupunki
Aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen, Porin kaupunki
Toimitusjohtaja Toni Wahlman, Sampolan Palvelukeskus Oy
Kokouskäsittely
Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 14.17-14.55.
Esa Wahlman poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy:n
toimitusjohtajan läheinen) tämän asiakohdan esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus päätti pitää tauon tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 14.50-
14.55.
Päätös
Esittelijä muutti päätösehdotustaan kohdan 3. osalta seuraavasti:
-------
"3. Nimetä työryhmään seuraavat jäsenet:
Palveluliikelaitoksen johtaja Marjukka Palin, Porin kaupunki, puheenjohtaja
Vanhuspalvelupäällikkö Tarja Hagback, Porin kaupunki
Työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
Osastonhoitaja Elise Inberg, Porin kaupunki
Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan Yhteisöt ry
Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila, Tampereen yliopisto/Porin kaupunki
TYP-päällikkö Jenni Ketonen, Porin kaupunki
Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupunki
Päiväkodin johtaja Marjo Lantto, Porin kaupunki
Osastonhoitaja Tiina Lohikoski, Porin kaupunki
Tutkijayliopettaja Sari Merilampi, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
Osastonylilääkäri Juha Puustinen, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Vanhuspalvelujohtaja Pirjo Rehula, Porin kaupunki
Viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulonen, Porin kaupunki
Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, Porin kaupunki
Aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen, Porin kaupunki
Toimitusjohtaja Toni Wahlman, Sampolan Palvelukeskus Oy
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Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää Porin Yrittäjät ry:tä nimeämään edustajan
työryhmään."
Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Esa J. Wahlman
Tiedoksi
Sampolan Palvelukeskus Oy, työryhmään nimetyt
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§ 469
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasäännön muuttaminen
PRIDno-2019-846
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
Liitteet

1 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasa#a#ntö 1.9.2019_muutokset
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan
28.8.2019 toimialan uuden toimintasäännön tulevaksi voimaan 1.9.2019. Toimialalla
on toteutettu yhteiset palvelut -yksikön tehtävien ja henkilöstön
siirtäminen konsernihallinnon toimialalle, minkä vuoksi toimialan toimintasääntö oli
muutettava vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja tehtävänjakoa.
Toimintasäännöstä poistettiin maininnat yhteiset palvelut -yksiköstä ja sen alainen
maaseutupalvelut-toimintayksikkö kiinnitettiin ympäristö- ja
terveysvalvontayksikköön. Päätösvalta ammattialalisää, työkokemuslisää ja
vuosisidonnaista lisää koskevissa henkilöstöpäätöksissä siirrettiin yhteiset palvelut -
yksikön päälliköltä HR-yksikön palvelussuhdepäälliköille.
Toimintasäännön muuttamisen myötä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan
yhteiset palvelut -yksikkö lopetettiin 31.8.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan uuden
toimintasäännön.
Kokouskäsittely
Oili Heino poistui kokouksesta klo 14.55-14.57 asiakohtien § 469 - § 471 käsittelyn
ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 470
Selvityspyyntö: Kotihoidon pysäköinti eräissä Suomen kunnissa
PRIDno-2019-4082
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 LVM:n selvityspyyntö 26.8.2019
2 Selvitys kotihoidon pysäköinnistä 3.9.2019
3 Lausunto, Kotihoidon pysäköinti eräissä Suomen kaupungeissa selvityspyyntöön
4 Lausunto kotihoidon pysäköintiasiaan
5 Lausunto, Kotihoidon pysäköinti
Verkkojulkisuus rajoitettu
6 Esitys lähetettäväksi selvitykseksi kotihoidon pysäköinnistä
7 Kaupunkisuunnittelun lausunto
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä uudeksi tieliikennelaiksi on lausuma
siitä, että valtioneuvosto valmistelee yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa
yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palveluiden
työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on nyt
lähettänyt selvityspyynnön tarkoituksena kartoittaa kotihoidon pysäköintiä ja sen
tarpeita eräissä Suomen kunnissa.
Selvityspyynnössä on lukumääräisiä tietoja koskevia kysymyksiä ja lisäksi pyydetään
kuvailemaan myös kunnan yleistä pysäköintipolitiikkaa.
Selvityspyynnöstä on pyydetty perusturvakeskuksen, palveluliikelaitoksen,
pysäköinninvalvonnan, kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun lausunnot,
joiden perusteella on valmisteltu liitteenä oleva selvitysehdotus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää liikenne- ja viestintäministeriölle konsernihallinnon
valmisteleman esityksen mukaisen selvityksen kotihoidon pysäköinnistä.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Liikenne- ja viestintäministeriö
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 87,28.08.2019
Kaupunginhallitus, § 471, 09.09.2019
§ 471
Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen
PRIDno-2019-3230
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 28.08.2019, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Ympäristöministeriö asetti 21.6.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää
merenpohjan geologisten varantojen hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä,
suunnittelua ja tutkimusta varantojen kestävän käytön tueksi.
Työryhmän tavoitteena oli laatia Suomen merenhoidon toimenpideohjelman 2016-
2021 mukaisesti suositukset hyvistä käytännöistä merenpohjan hiekka-, sora- ja
mineraalivarantojen kestävän käytön edistämiseksi ja
toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. Työryhmän työskentelyn
lopputuotteena koottiin suositus Suomen merialueiden geologisten varantojen
kestävälle käytölle. Kyseinen suositus on parhaillaan lausuntokierroksella.
Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalvelut -lautakunnan lausuntoa
edellämainitusta suositusasiakirjan luonnoksesta 29.8.2019 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Lautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Porin edustan merihiekkavarantojen hyödyntäminen oli vuosituhannen alussa
ajankohtainen aihe, kun silloinen Metsähallitus Morenia Oy suunnitteli merihiekan
nostoa Yyterin harjun vedenalaisesta jatkeesta. Tuolloin paikalliset sidosryhmät
kiinnittivät huomion erityisesti siihen, että ympäristövaikutuksiltaan erittäin
monitahoisen hankkeen vaikutuksia oli mm. YVA-menettelyssä arvioitu joko
puutteellisesti tai ei lainkaan. Hanke herättikin paljon vastustusta ja se kaatui
lopullisesti, kun aluehallintovirasto ei myöntänyt hankkeelle lupaa v. 2011 Selkämeren
kansallispuiston perustamisen vuoksi. Näiden kokemusten valossa lautakunta näkee,
että suosituksille geologisten varantojen käytön kestävistä käytännöistä on ollut
selkeä tilaus jo pitkään.
Ympäristöministeriön työryhmä on lautakunnan näkemyksen mukaan käsitellyt
monitahoista aihetta kattavasti ja annetut suositukset ovat pääsääntöisesti
kannatettavia. Lautakunnan näkemyksen mukaan vedenalaisia kiviaineksia on
mahdollista ja tarvittavaakin käyttää, mikäli hyviä maanpäällisiä kohteita ei ole, mutta
sopivia ottoalueita määritettäessä kriteerien tulee olla suositusluonnoksessa esitetyllä
tavalla kattavat. Tehdyt geologiset kartoitukset ovat keskittyneet Suomen aluevesille
eli suhteellisen lähelle rantaviivaa, missä erityisesti elolliseen luontoon suuremmat
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ympäristövaikutukset kuin kauempana avomerellä, koska suositusluonnoksen
mukaan erikoistilanteissa ottotoiminnasta aiheutuvan samentuman
vaikutukset saattavat ulottua jopa 25 km päähän. Lautakunta näkeekin että Suomen
talousvyöhykkeellä sijaitsevista kiviainesvarannoista tulisi tehdä nykyistä tarkemmat
selvitykset, koska talousvyöhykkeellä tehtävä kiviaineksen nosto olisi luultavasti
laajemmin hyväksyttävissä, kuten edellä mainitussa Morenia-tapauksessakin olisi ollut
asian laita. Lisäksi tulisi keskittyä ottoalueen ja purkuterminaalin välisen liikenteen
ympäristövaikutuksien huomiointiin terminaalien sijaintia määritettäessä.
Lautakunta haluaa myös muistuttaa, että vaikka aihepiiri ei ollut erityisesti työryhmän
työlistalla, tulee jatkossa pohtia yhä enemmän kierrätysmateriaalin käytön
tehostamista erityisesti täytöissä.
Lausuntoaikataulusta johtuen pykälä tarkastetaan välittömästi lautakunnan
kokouksessa.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lausunnon antamisen aikataulusta johtuen asiakohta tarkastettiin välittömästi
kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 471
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Merihiekkatyöryhmän suositusluonnos
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa raportista, joka koskee Suomen
merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävää hyödyntämistä.
Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 merenhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016-
2021. Toimenpideohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on valtakunnallisen merihiekan ja
kiviainesten ottamista koskevan suunnitelman laatiminen. Suomessa merkittävimmät
merenpohjaan kohdistuvien fyysisten vahinkojen aiheuttajat ovat ruoppaaminen,
ruoppausmassojen läjittäminen, merihiekan ja kiviainesten otto, rakentaminen sekä
kaapeleiden, putkien ja johtojen laskeminen. Tämän pohjalta tuli kehittää
merialueiden mineraalien ja kiviainesten käyttöön liityviä käytäntöjä, suunnittelua ja
tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi.
Raportin tavoitteena on ohjeistaa koko merikiviaines- ja mineraalivarantojen
hyödyntämiseen liittyvää toimintasektoria näiden varantojen kestävään käyttöön sekä
toiminnasta aiheutuvien ympäristö- ja luontovaikutusten kattavaan arviointiin ja
vähentämiseen.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on antanut esityksensä annettavaksi
lausunnoksi, joka on luettavissa historiatiedoissa.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa ympäristöministeriölle ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan esityksen mukaisen lausunnon työryhmäraportista: Suomen
merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ympäristöministeriö
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Kaupunginhallitus, § 29,21.01.2019
Kaupunginhallitus, § 472, 09.09.2019
§ 472
Epätasa-arvoinen kohtelu työmaailmassa
PRIDno-2019-87
Kaupunginhallitus, 21.01.2019, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
JUKO ry:n/OAJ:n pääluottamusmies on kirjoittanut eduskunnan oikeusasiamiehelle
sivistystoimialalla vallitsevasta epäkohdasta, kun opettajille ei myönnetä ollenkaan
100 päivän vuorotteluvapaata vaan vuorotteluvapaa myönnetään joko 1.1.-30.6. tai
1.8.-31.12. Lyhyempi vuorotteluvapaa myönnetään kuitenkin hänen mukaansa
koulussa toimiville terveydenhoitajille ja rehtoreille.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyytää nyt kaupungin selvitystä ja lausuntoa
asiassa erityisesti perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuutta koskevan säännöksen ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n tasapuolista kohtelua koskevan
säännöksen valossa, viimeistään 25.1.2019 mennessä.
Sivistystoimiala ja konsernihallinnon HR-yksikkö ovat antaneet lausunnon asiassa.
Lausunnoissa korostetaan suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan opettajien kohdalla
harkinnanvaraiseen virkavapauteen tulee sisällyttää myös koulutyön keskeytysaikaa,
jota muilla viranhaltija/työntekijäryhmillä ei ole. Lisäksi yksiköiden toiminnan
turvaaminen ja sijaisten saaminen on kaikissa tapauksissa varmistettava.
Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen virkavapaus, ei subjektiivinen oikeus sen
paremmin yleisesti kuin tietyn pituisenakaan.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää omana lausuntonaan ja pyydettynä selvityksenä
eduskunnan oikeusasiamiehelle JUKO ry:n pääluottamusmiehen kantelun johdosta
sivistystoimialan ja konsernihallinnon HR-yksikön laatimat lausunnot/selvitykset
vuorotteluvapaan myöntämistä koskevassa asiassa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 472
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.09.2019

23/2019

18 (38)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kaupunginlakimies
Liitteet

1 VASTAUS EOAK-6022-2018 Epätasa-arvoinen kohtelu vuorotteluvapaan
myöntämisessä
Verkkojulkisuus rajoitettu
JUKO/OAJ ry:n pääluottamusmies on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä,
että Porissa sivistystoimialalla ei anneta opettajille 100 päivän vuorotteluvapaata, vaan
vuorotteluvapaata pitää ottaa joko 1.1.- 30.6. tai 1.8. - 31.12. väliseksi ajaksi.
Sivistystoimiala ja konsernihallinnon HR-yksikkö antoivat kanteluun lausuntonsa,
joissa korostettiin suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan opettajien kohdalle
harkinnanvaraiseen virkavapauteen tulee sisällyttää myös koulutyön keskeytysaikaa,
jota kunnan muilla henkilöstöryhmillä ei ole. Lisäksi yksiköiden toiminnan
turvaaminen ja sijaisten saaminen on kaikissa tapauksissa turvattava.
Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen virkavapaus, ei subjektiivinen oikeus sen
paremmin yleisesti kuin tietyn pituisenakaan.
Apulaisoikeusasiamies on asiaa arvioidessaan lähtenyt perustuslain 6 §:stä ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain
säännösten perusteella katsonut, että asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä
toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista tai virheellistä menettelyä taikka, että
harkintavaltaa olisi käytetty väärin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kapunginhallitus päättää merkitä tiedoksi apulaisoikeusasiamiehen päätöksen sekä
saattaa sen sivistystoimialan sekä konsernihallinnon HR-yksikön tietoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistystoimiala/toimialajohtaja Esa Kohtamäki, konsernihallinnon HR-yksikkö
/henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen
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§ 473
Määrärahaylityspyyntö konsernihallinnon toimialalle – vuoden 2019 TA
PRIDno-2019-4233
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Laine
Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 15.3.2019 selvitettiin työllisyyden
hoidon kehittämisen lähtötilannetta ja kuluvan vuoden uusia toimenpiteitä.
Kuntakokeilu päättyi vuoden 2018 lopussa ja kaupungilla ei ole tänä vuonna ollut
mahdollisuutta enää käyttää työhallinnon URA-järjestelmää. Uusien kuntakokeilujen
lakivalmistelu on luvattu käynnistää vielä tämän syksyn aikana.
Toimintasuunnitelman mukaisesti työllisyyspalvelut on kohdistanut kuluvan vuoden
toimenpiteet erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, Ohjaamo-
hankkeen toteuttamiseen sekä kesätyöpaikan järjestämiseen n. 1300 koululaiselle ja
opiskelijalle.
Kehittämistoimenpiteinä on perustettu työllisyyden hoidon ohjausryhmä, käynnistetty
tulosperustainen työnetsintä Länsivalmennuksen ja työpankkikokeilu Arbeetti Oy:n
kanssa. Ohjaamo-hankkeen toimesta on järjestetty useita rekrytilaisuuksia ja
työnhakukoulutuksia. Näihin tilaisuuksiin ovat osallistuneet HR-yrityksistä Arffman,
Econia, GO ON, Talent center, Tamora Oy ja Work Pilots Oy. Työllisyyspalvelut
osallistuu kiinteästi INKA-hankkeen pilottikokeiluihin, joissa Satakoulutus ja Amiko
Pori Oy kehittävät palveluja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, Headai, BearIT
ja Osaamisbotti Oy:n kanssa kehitetään digitaalisuutta ja tekoälyä hyödyntäviä
palveluja osaamisen tunnistamiseksi. SAMK:n digimieli hankkeessa kehitetään
nuorten mielen hyvinvointia ja työllistymistä tukevia monialaisia palveluja. Mukana
yhteistyössä sairaanhoitopiiri, Barona Oy, TE-toimisto, Kela, Ohjaamo ja TYP.
Aktivoiintisuunnitelmien lisäämiseksi perusturvatoimi on lisännyt kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajien määrää ja otettu käyttöön kartoitusjaksot osalle kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaista.
Kaupunki on työllistänyt tammi-heinäkuussa keskimäärin 190 henkilöä/kk, myöntänyt
järjestöille ja yrityksille Pori-lisää yhteensä 120 henkilön palkkaamiseen. Tavoitteena
on ollut, että kaikki työllistetyt saavat työssäoloehdon, jolloin pidempiaikainen
poistuminen ns. sakkolistalta mahdollistuu. Työssäoloehdon saamiseksi kaupunki on
jatkanut 6 kuukauden palkkatukijaksoja työllisyyspalveluiden määrärahalla n. 7 viikkoa
/työllistetty.
Porissa vuodesta 2017 alkaen jatkunut työttömyyden lasku kääntyi kesällä lievään
kasvuun. Eniten on heikentynyt alle 25-vuotiaiden tilanne. Pitkäaikaistyöttömien
määrä on kuitenkin edelleen merkittävästi edellisvuosia pienempi. Heinäkuun lopussa
Porin työttömyysaste oli 12,8 %. Yhtäjaksoisesti yli 12 kk työttömänä olleita
pitkäaikaistyöttömiä oli tammi-heinäkuussa keskimäärin 939 (- 25 %) ja alle 25-
vuotiaita nuoria työttömiä 761 (+ 12 %).
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Porin kaupungin maksamat sakkomaksut ovat tammi-heinäkuun osalta 4,3 %
edellisvuotta pienemmät. 15 suurimman kaupungin osalta Porin maksut ovat edelleen
suhteellisesti pienimmät.
Työllisyyspalveluiden nykymääräraha on sidottu niin, ettei uusia työllistettyjä pystytä
alkuvuoden tasoisesti enää palkkaamaan. Työllisyystilanne ja -näkymät huomioiden,
konsernihallinto pitää tärkeänä, että työllisyyspalveluiden toimenpiteet pidetään myös
loppuvuonna vähintään alkuvuoden tasolla. Tällöin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
palkkaamiseen ja muihin toimenpiteisiin tarvittava määrärahan lisäystarve vuodelle
2019 on 1,9 M€.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää 1,9 miljoonan euron määrärahalisäyksen vuoden 2019 talousarvioon
konserninhallinnon toimialalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 235,06.05.2019
Kaupunginhallitus, § 474, 09.09.2019
§ 474
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ennakkokäsityspyyntö 28.8.2019
PRIDno-2019-2326
Kaupunginhallitus, 06.05.2019, § 235
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
Liitteet

1 Otavankatu 3 ennakkokäsityspyyntö 16.4.2019
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 omistaa vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen
osoitteessa Otavankatu 3. Rakennus vaatii merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Yhtiö
pyytää pääomistajan ennakkokäsitystä rakennuksen käyttötarkoituksesta ja
tulevaisuudesta.
Yhtiön toimitusjohtaja Toni Wahlman sekä Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja
Ilkka Träskelin ovat kokouksessa läsnä kertomassa rakennuksen tilanteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Otavankatu 3:lle omistajan
ennakkokäsityksen asiassa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa ennakkokäsityksenään, että Kiinteistö Oy Otavankatu 3:
n valmisteluvastuu annetaan Porin YH-Asunnot Oy:lle/heidän tytäryhtiölle Porin Haka
Oy:lle yhdessä konsernihallinnon ja teknisen toimialan kanssa siten, että nykyinen
toimistokäytössä oleva kohde tultaisiin purkamaan sekä sen tilalle rakennettaisiin
aikanaan uudiskohde asuintalo-käyttöön. Kohteen nykyisten käyttäjien
väistötilakysymykset ratkaistaan erikseen omina päätöksinään asianomaisissa
toimielimissä.
Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 220.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 474
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
Liitteet

1 Salainen. Ennakkokäsityspyyntö 28.8.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 on viime keväänä pyytänyt ennakkokäsitystä Otavankatu 3:
ssa sijaitsevan rakennuksen tulevaisuudesta. Tuolloin kaupunginhallitus linjasi, että
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rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo. Nyt yhtiö kuitenkin pyytää uutta
ennakkokäsitystä selvittää rakennuksen myymistä samalla kun alkuperäisen
ennakkokäsityksen mukaista purkamista ja uuden rakentamista selvitetään.
Myös kiinteistöyhtiön omistajista DNA Oyj on ottanut kantaa yhtiön myymiseen:
”Kiinteistön maanalaiset tilat (niihin oikeuttavat osakkeet) ovat DNA Oyj:n
omistuksessa ja hallinnassa. Tiloissa toimii Satakunnan alueen puhelin- ja
tietoliikenneverkon kriittinen laitetila, jonka siirtäminen ei ole mahdollista ja jonka
toiminta tulee turvata riippumatta siitä mitä uusi omistaja tulee tekemään oman
osuutensa kanssa (peruskorjaus tai purku). Kiinteistön purun ja laitetilan suojauksen
kustannukset jäävät uudelle omistajalle. Mahdollisen peruskorjauksen osalta DNA
ottaa osaa niiden talotekniikkaan liittyvien kustannusten kattamiseen, jotka
vaikuttavat laitetilan toimintaan.”
Koska yhtiöllä ei ole omistuksessaan muita rakennuksia, omistajaohjausyksikön
näkemyksen mukaan kannattaisi myös mahdollisessa myyntitilanteessa ostajalle
tarjota mahdollisuutta ostaa kiinteistöyhtiön osakkeet. Ostajan kannalta osakekaupan
varainsiirtovero on merkittävästi alhaisempi kuin kiinteistökaupan. Lisäksi yhtiölle ei
jää jäljelle liiketoimintaa, mikäli rakennus myydään.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää valtuuttaa yhtiön tarvittaessa neuvottelemaan yhtiön
osakkeiden myymisestä potentiaalisten ostajien kanssa yhteistyössä
omistajaohjausyksikön kanssa. Mahdollinen osakekauppa tuodaan erikseen
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Kokouskäsittely
Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja)
ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat
esteellisinä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Toni Wahlman kutsuttuna vastasi kysymyksiin ennen asian käsittelyä ja
päätöksentekoa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti käsitellä asiakohdan §
468.
Esteellisyys
Esa J. Wahlman, Petri Huru
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Otavankatu 3, omistajaohjausyksikkö
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§ 475
Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä
PRIDno-2019-4251
Valmistelija / 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,
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
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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.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, nuorisovaltuusto, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta,
ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, viestintäyksikkö
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Vuoden 2019 Nuori Porilainen
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29, ei nettijulkinen
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Kaupunginhallitus, § 460,02.09.2019
Kaupunginhallitus, § 477, 09.09.2019
§ 477
Vuoden 2019 Pori-palkinto
PRIDno-2019-4087
Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 460
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginvaltuusto on 19.9.1977 hyväksynyt seuraavat Pori-palkinnon säännöt:
”1 § Pori-palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen
ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäisen tai yleensä
yhteiskunnan hyväksi. Palkittavan teon tai toiminnan on liityttävä Porin kaupunkiin
jäljempänä tarkemmin määriteltävällä tavalla.
2 § Pori-palkinto jaetaan Porin kaupunginhallituksen toimesta kunakin vuonna
vietettävän Porin päivän yhteydessä. Yleensä samana vuonna jaetaan vain yksi
palkinto, mutta mikäli ilmaantuu useampia samanarvoisiksi katsottavia tekoja,
voidaan poikkeuksellisesti jakaa useampiakin palkintoja.
3 § Palkintona jaetaan Porin pienoisveistos, minkä ohessa palkinnonsaajalle
annetaan erityinen ansiokirja, josta tulee lähemmin ilmetä teon tai toiminnan laatu ja
luonne.
4 § Teon tai toiminnan täyttäessä edellä 1 §:ssä mainitut vaatimukset, voidaan
palkinto myöntää, mikäli tämän ohella seuraavat edellytykset ovat olemassa:
I teko tai toiminta on tapahtunut Porin kaupungin alueella,
II teon tai toiminnan ollessa tapahtunut muulla paikkakunnalla kuin Porin
kaupungissa tulee
a) tekijän vakinaisen ja todellisen kotipaikan olla Porin kaupunki
tai
b) teon tai toiminnan olla aivan erityisesti hyödyksi Porin kaupungille.
Ainoastaan edellä II b) –kohdassa mainittujen edellytysten vallitessa voidaan muun
kuin porilaisen henkilön tai yhteisön Porin ulkopuolella suorittama teko tai toiminta
palkita Pori-palkinnolla. Tällaisen teon ja toiminnan mittavuudelle ja sen Porin
kaupungille tuottamalle hyödylle on asetettava erityisen korkeat vaatimukset.
5 § Ehdotuksen Pori-palkinnon jakamisesta tekee kaupunginhallituksen jaosto.
Perusteltu ehdotus siitä tai niistä teoista, mitkä jaosto katsoo erityistä tunnustusta
ansaitseviksi, on jätettävä kaupunginhallitukselle vuosittain viimeistään elokuun 15.
päivään mennessä. Ennen esityksen tekoa voi jaosto, jos katsoo aiheelliseksi, kuulla
henkilöä tai yhteisöä, jolle palkinto esitetään myönnettäväksi.
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Jos jonakin vuonna jaoston tiedossa ei ole sellaista tekoa tai toimintaa, jonka tekijälle
olisi syytä ehdottaa palkinnon myöntämistä, on jaoston tehtävä asiasta perusteltu
ilmoitus kaupunginhallitukselle. Jaoston tulee tarpeen vaatiessa tiedottaa sopivalla
tavalla yleisölle millä tavoin jaostolle voidaan tehdä ilmoituksia näiden sääntöjen
edellyttämistä teoista. Sama kuulutus voidaan muullakin tavoin saattaa yleisesti
tiedoksi.
6 § Aloitteen palkinnon myöntämisestä voi jaostolle tehdä yksityinen henkilö,
yhteisö tai kunnallinen elin.
7 § Myönnetyistä Pori-palkinnoista pitää kaupunginhallitus erityistä luetteloa, johon
merkitään tarpeelliset tiedot palkinnonsaajista sekä teon tai toiminnan luonne tai
laatu.”
Luettelo Pori-palkinnon saajista vuosina 1964 - 2018 on esityslistan
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää vuoden 2019 Pori-palkinnon saajan.
Palkitseminen toteutetaan Porin päivän torijuhlassa lauantaina 28.9.2019.
Päätös on salassa pidettävä Porin Päivän palkitsemistilaisuuteen asti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 477
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Pori-palkinnon saajat 1964-2018
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29, ei nettijulkinen
Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2019 Pori-palkinnon saajan nimeämistä
kokouksessaan 2.9.2019 § 460. Asia päätettiin jättää pöydälle. Asian esittely on
luettavissa historiatiedoista.
Luettelo Pori-palkinnon saajista vuosina 1964-2018 on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää vuoden 2019 Pori-palkinnon saajan.
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Palkitseminen toteutetaan Porin päivän torijuhlassa lauantaina 28.9.2019.
Päätös on salassa pidettävä Porin Päivän palkitsemistilaisuuteen asti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi
Konsernihallinto/Elinvoimayksikkö
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Sivistyslautakunta, § 214,27.08.2019
Kaupunginhallitus, § 478, 09.09.2019
§ 478
Porin liikunta- ja nuorisoavustukset jakoon harrasteseteleinä, valtuustoaloite, valtuutettu
Mikael Ropo
PRIDno-2019-659
Sivistyslautakunta, 27.08.2019, § 214
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt valtuustoaloitteen KV 24.9.2018 § 118 Porin
liikunta- ja nuorisoavustukset jakoon harrasteseteleinä:
”Porin kaupungin sivistyslautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia liikuntaan- ja
nuorisotyöhön 460 000 €. Rahat jaetaan vuosittain lautakunnan hyväksymien
avustusohjeiden mukaisesti. Jaettavan avustuksen määrään vaikuttaa mm. toiminnan
ja jäsenten määrä.
Nykyisin hakuprosessi menee niin, että toimijat tekevät kattavat hakemukset virastolle
ja virasto käy hakemukset läpi ja tekee esityksen lautakunnalle. Sen jälkeen lautakunta
päättää avustukset. Järjestelmä vie valtavasti resursseja urheiluseuroilta, jotka tekevät
hakemukset ja virastolta, joka käsittelee hakemukset.
Keskustelua vuosien saatossa on myös käyty siitä vaikuttavatko lautakunnan jäsenten
omat intressit rahanjakoon ja tulisiko esimerkiksi poliittiset ja uskonnolliset
yhdistykset rajata pois, koska rahoitusta tulee jo muualta. Nykyinen avustuskäytäntö
on aikansa elänyt jäänne, joka pitäisi uudistaa harrastesetelimalliin.
Harrastesetelimalli voisi rakentua niin, että nuori saisi koulun kautta vuosittain noin.
40-50€ arvoisen harrastesetelin käyttöönsä. Tällä setelillä nuori voisi maksaa
harrastamistaan seurassa tai muussa hyväksytyssä toimijassa. Tulevaisuudessa malli
olisi mahdollisuus laajentaa niin, että setelin voisi käyttää muuhunkin nuorta tukevaan
toimintaan. Malli mahdollistaisi sen, että nuori saisi itse päättää millä muotoa haluaa
liikkua tai harrastaa.
Erityisen tärkeää mallissa on myös se, että tuki koskisi kaikkia porilaisia nuoria, eikä
vain yhdistyksissä tai seuroissa jo mukana olevia. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
nuorten välillä siis lisääntyisi. Uskon mallin myös innostavan nuoria harrastusten
pariin.
Esitys:
Nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, esitän, että Porin kaupunki
tutkii ja selvittää mahdollisuuden jakaa liikunta- ja nuorisoavustukset
harrasteseteleinä.”
Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.
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Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistystoimiala päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
aloitteeseen:
Porin kaupungin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö jakaa liikuntaan ja
nuorisotyöhön avustuksia. Vuonna 2019 avustusten kokonaissumma on ollut 532 700
euroa. Liikunnan toiminta-avustusten osuus tästä on ollut 364 000 euroa ja
nuorisotoiminnan avustusten osuus 96 000 euroa. Liikunta-avustusten
avustussummalla saataisiin 50 euron arvoisia harrasteseteleitä 7280 kappaletta.
Tällaisella harrastesetelimäärällä saataisiin yksi liikuntaharrastuksen maksuvälineenä
käyvä harrasteseteli jokaiselle peruskoululaiselle. Mikäli nuorisotoiminnan avustuksen
kokonaissumma jaettaisiin samalla periaatteella, nuorisotoiminnan parissa
tapahtuvan harrastuksen maksuvälineeksi kelpaavan setelin arvo jäisi samalla
kappalemäärällä alle 15 euroon (13,19€/7280 kpl). Lasten ja nuorten harrastamisen
yhdenvertaisuuden näkökulmasta harrastesetelin tulisi kattaa sekä liikunnan että
nuorisotoiminnan parissa tapahtuva harrastaminen. Liikunnan ja nuorisotoiminnan
toiminta-avustusten kokonaissummalla saataisiin 50 euron arvoisia harrasteseteleitä
9200 kappaletta. Tämä harrastesetelimäärän myötä saataisiin yksi liikunnan tai
nuorisotoiminnan parissa tapahtuvan harrastuksen maksuvälineenä käyvä 50 euron
arvoinen harrasteseteli jokaiselle peruskoulun tai toisen asteen oppilaalle (7-18-
vuotiaat) tai vaihtoehtoisesti aloittaen seteleiden jakaminen jo esiopetusiästä (6-17-
vuotiaat).
Vuonna 2016 vapaa-aikaviraston teettämän ulkopuolisen selvityksen perusteella
liikunnan toiminta-avustusten taso Porissa on vertailukaupunkeihin tarkasteltuna
korkea. Porin avustusmäärä suhteutettuna 7-16-vuotiaiden määrään oli korkein
saman kokoluokan vertailukaupungeista.
Porin seuraparlamentti toteutti syksyllä 2018 kyselyn kaupungin urheiluseuroille ja
seuratoimijoille. Kaupungin avustuskäytännöt nousivat kyselyssä esiin yhtenä osana ja
avustuksia koskeva viesti oli, että seurat pitävät avustuksien osuutta tärkeänä osana
seurojen toiminnan monipuolisen järjestämisen, kustannustason hillitsemisen ja
talouden suunnittelun näkökulmasta.
Kyselyn tuloksia analysoitaessa on syytä kuitenkin tiedostaa, että avustustoiminnan
muutosten vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida ennalta. Muutosten saatetaan
jossain tapauksissa olettaa olevan heikennyksiä nykytilaan, mikä saattaa ohjata
kyselyn vastauksia siten, että nykyinen avustustaso ja -käytäntö pysyisivät ennallaan.
Toiminta-avustusten avulla seurat kertovat hillitsevänsä kustannuskehitystä, tarjoavat
matalan kynnyksen mahdollisuuksia, parantavat toiminnan laatua sekä tarjoavat
mahdollisuuksia kilpaurheilun organisointiin. Porilaisista seuroista löytyy sekä
selkeästi kilpaurheiluun tähtääviä seuroja sekä ei-kilpailullisia harrasteseuroja. Samoin
Porista löytyy suurehko määrä yleisseuroja sekä yhteen lajiin keskittyviä
erikoisseuroja. Seurakentän monipuolisuuden perusteella voidaan todeta, että
toiminta-avustukset kohdentuvat monipuoliseen liikuntaan ja liikkumisen tapoihin
sekä tavoitteisiin.
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Suomalainen urheiluseura- sekä nuorisotoimintakenttä rakentuu yhdistyspohjaisen
toiminnan varaan ja merkittävä osa toiminnasta tapahtuu edelleen vapaaehtoistyön
sekä talkootoiminnan kautta. Kaupungin avustusten merkitys toiminnan
järjestämiselle on erityisesti pienempien seurojen ja yhdistysten kohdalla huomattava.
Seteliperusteiseen avustuskäytäntöön siirtyminen saattaisi tuoda mukanaan tilanteen,
missä avustukset kasautuisivat suuremmille ja ammattimaisemmin toimiville seuroille
ja yhdistyksille. Myös toiminnan hinnalla saattaisi olla ohjaavaa vaikutusta siten, että
setelit saattaisivat päätyä todennäköisemmin kalliimman kustannustason
harrastustoimintaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille, korkeamman
toimintamaksun osasuorituksena. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi
kahden lajin harrastajien kohdalla halvempaa toimintaa tarjoava seura jäisi ilman
avustusta, setelin päätyessä kalliimman harrastuksen seuralle. Sekä liikunnan että
nuoristoimen avustusten yhdistäminen samaan harrasteseteliin saattaisi aiheuttaa
myös sen, että liikuntaharrastusten suosio ohjaisi avustuksia nuorisotoiminnan
puolelta urheiluseuroille. Tällä hetkellä liikunnan toiminta-avustusten osuus
yhteenlasketusta summasta on noin 80% (364 000 euroa) toiminta-avustusten
kokonaissummasta (460 000 euroa). Edelliseen perustuen, nykyisen kaltaista mallia
voidaan pitää harrastesetelimallia tasapuolisempana ja oikeudenmukaisempana
tapana jakaa avustuksia seuroille ja yhdistyksille.
Sivistystoimiala pitää toiminta-avustuksen säilyttämistä urheiluseuroille ja
nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille tärkeänä. Avustuskäytännöissä tulee
huolehtia seurojen ja yhdistysten yhdenvertaisesta kohtelusta, seuran tai yhdistyksen
koko sekä toiminnan laajuus huomioiden. Tuen määrää, kohdentamista ja sisältöjä,
hakuprosessia sekä avustamisen tavoitteita ja vaikuttavuutta tulee arvioida ja
kehittää. Vähän tai ei lainkaan liikkuvien lasten ja nuorten aktivoimiseksi voisi olla
perusteltua kokeilla liikuntasetelimallia. Kokeilun perusteella olisi mahdollisuus
arvioida harrastesetelin soveltuvuutta myös muuhun avustamiseen. Mikäli kokeilu
päädytään toteuttamaan, lapset, nuoret sekä seuratoimijat tulee osallistaa mukaan
kokeiluun sekä kerätä heiltä kokemuksia kokeilun jälkeen.
Porin kaupungin avustuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja uudistaminen on
käynnistynyt kesällä 2019. Harrastesetelimallin kokeilemista sekä soveltuvuutta
arvioidaan myös tämän työskentelyn yhteydessä.
Päätös
Esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 478
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt valtuustoaloitteen KV 24.9.2018 § 118 Porin
liikunta- ja nuorisoavustukset jakoon harrasteseteleinä:
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”Porin kaupungin sivistyslautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia liikuntaan- ja
nuorisotyöhön 460 000 €. Rahat jaetaan vuosittain lautakunnan hyväksymien
avustusohjeiden mukaisesti. Jaettavan avustuksen määrään vaikuttaa mm. toiminnan
ja jäsenten määrä.
Nykyisin hakuprosessi menee niin, että toimijat tekevät kattavat hakemukset virastolle
ja virasto käy hakemukset läpi ja tekee esityksen lautakunnalle. Sen jälkeen lautakunta
päättää avustukset. Järjestelmä vie valtavasti resursseja urheiluseuroilta, jotka tekevät
hakemukset ja virastolta, joka käsittelee hakemukset.
Keskustelua vuosien saatossa on myös käyty siitä, vaikuttavatko lautakunnan jäsenten
omat intressit rahanjakoon ja tulisiko esimerkiksi poliittiset ja uskonnolliset
yhdistykset rajata pois, koska rahoitusta tulee jo muualta. Nykyinen avustuskäytäntö
on aikansa elänyt jäänne, joka pitäisi uudistaa harrastesetelimalliin.
Harrastesetelimalli voisi rakentua niin, että nuori saisi koulun kautta vuosittain
noin 40-50 € arvoisen harrastesetelin käyttöönsä. Tällä setelillä nuori voisi maksaa
harrastamistaan seurassa tai muussa hyväksytyssä toimijassa. Tulevaisuudessa malli
olisi mahdollisuus laajentaa niin, että setelin voisi käyttää muuhunkin nuorta tukevaan
toimintaan. Malli mahdollistaisi sen, että nuori saisi itse päättää millä muotoa haluaa
liikkua tai harrastaa.
Erityisen tärkeää mallissa on myös se, että tuki koskisi kaikkia porilaisia nuoria, eikä
vain yhdistyksissä tai seuroissa jo mukana olevia. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
nuorten välillä siis lisääntyisi. Uskon mallin myös innostavan nuoria harrastusten
pariin.
- - - - - - -
Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.10.2018 pyytää sivistyslautakunnan
lausuntoa asiassa 31.12.2018 mennessä.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 käsitellyt asiaa. Lausunto on
luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
sivistyslautakunnan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 479
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 28.08.2019
Ei vielä julkinen,
2 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 28.08.2019
Ei vielä julkinen,
3 Perusturvalautakunta, 29.08.2019
Ei vielä julkinen,
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspv
m

Tarkastuspv
m

Nähtävänäolopv
m

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta

28.08.2019 30.08.2019

30.08.2019

Ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunta

28.08.2019 03.09.2019

03.09.2019

Perusturvalautakunta

29.08.2019 02.09.2019

03.09.2019

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päättää kuntalain 92 §:n nojalla käyttää otto-oikeuttaan
perusturvalautakunnan päätökseen 29.8.2019 § 181, kumota perusturvalautakunnan
kyseisen päätöksen sekä lähettää asian perusturvalautakunnalle uudelleen
valmisteltavaksi. Asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uuden valmistelun
jälkeen.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti merkitä lautakuntien pöytäkirjat tiedoksi.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja, hankintapalvelut

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus
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09.09.2019
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§ 480
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesilain mukainen päätös 21.8.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukainen päätös
22.8.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
PRIDno-2019-1237
Varsinais-Suomen ELY-keskus on 21.8.2019 antanut vesilain mukaisen päätöksen
Porin Satama Oy:n Mäntyluodon satamaa koskevan vesialueen ruoppauksen ja täytön
sekä laiturin rakentamisen vesistötarkkailusuunnitelman ja läjitysaltaan ylivuotoveden
tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.
PRIDno-2019-2708
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.8.2019 antanut ympäristönsuojelulain
mukaisen päätöksen Stena Recycling Oy:n Tahkoluodon kierrätyskeskuksen toiminnan
muuttamisesta sekä toiminnan aloittamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus
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§ 481
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:
Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, 04.09.2019
Aluepalopäällikkö, Pori
§ 32 Valinta palomiehen virkaan, 02.09.2019
§ 33 Valinta palomiehen virkaan, 02.09.2019
Henkilöstöpäällikkö
§ 192 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 29.08.2019
§ 193 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 29.08.2019
§ 194 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 29.08.2019
§ 195 Neuvottelu tehtäväkohtainen palkka, 29.08.2019
§ 196 Neuvottelu tehtävän vaativuuden uudelleen arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan
tarkistaminen, 30.08.2019
§ 197 Teknisen sihteerin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, 03.09.2019
§ 198 Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 03.09.2019
§ 199 Ohjeen työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen tekemiseen ESS:ssä
päivittäminen, 04.09.2019
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 65 Vieraanvaraisuuden osoittaminen BATCircle-seminaarin yhteydessä, 29.08.2019
§ 69 SDP:n puoluevaltuuston kokous, kaupungin vastaanotto, 02.09.2019
§ 70 Rakennustarkastuspäivät, kaupungin vastaanotto 26.3.2020, 02.09.2019
§ 71 Vieraanvaraisuuden osoittaminen, Porin Nuorkauppakamari ry., 02.09.2019
§ 72 Porin Lyseo 140 vuotta, kaupungin vastaanotto, 04.09.2019
Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 68 Paineilmatäyttökompressorin hankinta Harjavallan paloasemalle, 04.09.2019
§ 69 Miehistöauton hankinta kehittämis- ja hallintoyksikölle, 04.09.2019
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 15.31 tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.09.2019

23/2019

36 (38)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 482
LISÄPYKÄLÄ: HE-luonnos laeiksi Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien
väliaikaisesta rajoittamisesta ja PARAS-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi
PRIDno-2019-4321
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Kutsu kuulemistilaisuuteen rajoituslaki ja paraslaki
2 HE-luonnos laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta
rajoittamisesta ja Paras-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi
3 HE-laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta
rajoittamisesta ja PARAS-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi
4 Perusturvan lausunto Porin kaupungille HE-luonnoksesta rajoitus- ja paraslain
muutoksista
Verkkojulkisuus rajoitettu
Sosiaali- ja terveysministeriöltä on 4.9.2019 tullut kutsu kuulemistilaisuuteen
hallituksen esityksestä laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien
väliaikaisesta rajoittamisesta ja PARAS-puitelain mukaisten velvoitteiden jatkamisesta.
Kuulemistilaisuus on 13.9.2019.
Ensinmainittua voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2025 loppuun ja jälkimmäistä
voimassaoloaikaa vuoden 2023 loppuun. Lisäksi irtisanomista koskevan
sopimusehdon lisäämisen käyttöä laajennettaisiin sopimuksiin, joiden vuotuinen arvo
ylittäisi 15 % kunnan vuosittaisista sote-käyttötalousmenoista.
Perusturvakeskus on antanut asiassa lausunnon, jonka perusteella on valmisteltu
kirjallinen lausunto-osuus kuulemistilaisuutta varten.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginlakimiehen osallistumaan sosiaali- ja
terveysministeriön järjestämään kuulemistilaisuuteen 13.9.2019 ja hyväksyä esityksen
mukaisen lausunnon jätettäväksi ministeriölle.
Pöytäkirja tältä osin tarkastetaan kokouksen yhteydessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginlakimies/täytäntööpano

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.09.2019
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Muutoksenhakukielto
§466, §467, §469, §470, §471, §472, §473, §474, §476, §477, §478, §482
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§468, §475
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

