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Saapuvilla olleet jäsenet
Diana Bergroth-Lampinen, puheenjohtaja
Anne Liinamaa, 1. varapuheenjohtaja
Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja
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Oili Heino, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
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Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
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Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Elli-Mari Sulonen, viestintäsuunnittelija
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§ 434
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 435
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raisa Ranta ja Tommi Salokangas (varalla Satu
Hatanpää).
Pöytäkirja tarkastetaan 31.8.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raisa Ranta ja Tommi Salokangas (varalla Satu
Hatanpää).
Pöytäkirja tarkastetaan 31.8.2020.
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§ 436
Vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien toimialakohtainen
kehys
PRIDno-2020-4317
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Kehys 2021
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi talousarvion laadintaa
ohjaavan sitovan kehyksen valmistelu päätettiin siirtää tavanomaista aikataulua
myöhemmäksi. Kehyspäätöksen valmistelu tilanteessa, jossa eduskunta ei vielä ollut
päättänyt kunnille kohdistuvista tukitoimenpiteistä ei olisi ollut tarkoituksenmukaista.
Toimialojen valmistelutyötä helpottamaan talousyksikkö antoi kesäkuussa kuitenkin
alustavan, ns. teknisen kehyksen, jossa vuoden 2020 muutetun talousarvion
päälle oli huomioitu uusista työehtosopimuksista aiheutuva henkilöstömenojen kasvu
sekä kaupunginvaltuustolle 15.6.2020 kokouksessa esitetyt linjaukset talouden
tervehdyttämiseksi.
Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu sopimuskorotusten vaikutuksista vuosina 2020 ja
2021. Laskennallisesti henkilöstökulut nousevat 2,6 % (5,7 M€) vuoden 2019 tasoon
verrattuna. Kehyksen pohjana toimivassa vuoden 2020 talousarviossa oli jo
varauduttu henkilöstömenojen kasvuun. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna
henkilöstömenot kasvavat sopimuskorotusten vaikutuksesta 0,93 % (2,5 M€).
Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta
rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten
käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä
luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Tavoiteltu henkilöstön
vähenemä on huomioitu kehysvähennyksinä kaikkien toimialojen osalta. Lisäksi
toimialajohtajat ovat valmistelleet omat säästöesityksensä, joiden perusteella kehystä
on edelleen leikattu. Lisäksi kehykseen sisältyy hr-yksikön esitykseen perustuva
koulutusmäärärahojen siirto toimialoilta hr-yksikköön.
Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lisämäärärahatarve vuodelle
2020 niin, että esitetystä 12,9 M€ ylityspyynnöstä on huomiitu 10,9 M€. Perusturvan
palvelujen ostoissa varaudutaan noin 2 prosentin kasvuun, eli noin 4 M
€. Suunnitelmavuosien osalta perusturvan kustannusten odotetaan kasvavan n. 1,5 %
vuosittain vaaditut henkilöstösäästöt huomioiden. Muiden toimialojen osalta
suunnitelmavuosille ei ole tehty lisäyksiä ja niiden osalta vuosittaiseen 250 HTV
kokonaisvähennykseen perustuva henkilöstösäästö on huomioitu täysimääräisenä
myös vuosina 2022 ja 2023.
Valtiovarainministeriö on tänä vuonna ensimmäistä kertaa antanut oman
kuntakohtaisen ennakkoarvionsa vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuksista.
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Kehyksen valtionosuusarvio perustuu tähän VM:n arvioon. Vuoden 2021
valtionosuudet laskevat vuodesta 2020, koska niistä leikataan koronaviruksen
johdosta kunnille vuonna 2020 maksettu verotulomenetysten kompensaatio (Porin
osalta 7,5 M€). Yhteensä valtionosuudet tulevat arvion mukaan olemaan 156,7 M€.
Leikattu 7,5 M€ osuus palautuu valtionosuuteen taas vuonna 2022.
Verotulojen osalta arvioon sisältyy 0,75 %-yksikön kunnallisveron nosto,
mikä tuottaa 9,4 M€ sekä yleisen kiinteistöveroprosentin 0,1 prosenttiyksikön nosto,
mikä tuottaa 1,4 M€ ja vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asuntojen
kiinteistöveroprosenttien nosto 0,1 prosenttiyksiköllä, mikä tuottaa 2 M€. Muilta osin
verotuloarvio perustuu Kuntaliiton kesäkuussa antamaan arvioon, minkä lisäksi on
alustavasti otettu huomioon paikallisia tekijöitä.
Kehys päätyy tuloksen osalta noin 7,0 miljoonan euron alijäämään. Kehyksessä
arvioidun taloussunnitelman mukaan tulos kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2023.
Investointien osalta kehysvaiheessa toimialakohtaisesti sitovia eriä ovat irtain ja muut
investoinnit -ryhmä. Teknisen toimialan osalta esityksessä investoinnit on jaoteltu
infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuviin investointeihin, mutta sitova taso on tila- ja
infrainvestoinnit yhteensä nettona.
Kehyksessä on huomioitu alustava investointisuunnitelma seuraavalle kolmelle
vuodelle, mutta talousarviossa investointisuunnitelma tullaan esittämään seuraavalta
viideltä vuodelta.
Investointimäärärahoihin voidaan myöhemmissä talousarvion käsittelyvaiheissa lisätä
määrärahoja vuodelta 2020 myöhemmin toteutettavaksi siirtyviin kohteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- vahvistaa vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien
laadintaa ohjaavan sitovan toimialakohtaisen kehyksen esityslistan liitteen mukaisesti.
Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta. Koska teknisen
toimialan osalta talousarviossa noudatetaan bruttositovuutta vain menojen osalta,
sen esitys tulee laatia niin, että toimialan tulot ovat korkeintaan samalla tasolla kuin
voimassa olevassa taloussuunnitelmassa.
- vahvistaa vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien
laadintaa ohjaavan sitovan investointikehyksen esityslistan liitteen mukaisesti.
Kehyksen sitovuustaso on konsernipalveluiden ja kaupunginhallituksen investointien
osalta yhteissumma, irtaimen omaisuuden osalta kunkin toimialan yhteissumma, tila-
ja infrainvestointien osalta niiden yhteissumma ja liikelaitosten osalta kunkin
liikelaitoksen yhteissumma.
- edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja
taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu
rahavirta on positiivinen.
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- antaa talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä kehykseen toimialojen välisiä
siirtoja toimialajohtajien yhteisiin esityksiin perustuen. Kehyksen loppusumma ei saa
näiden yhteydessä muuttua.
Äänestykset
JAA = Kaupunginjohtajan pohjaehdotus EI = Raisa Rannan esittämä ja Anne Liinamaan
kannattama ehdotus, että Porin kaupunki aloittaa neuvottelut lentoliikenteen
sopimusten purkamiseksi.
Jaa
Juha Kantola
Petri Huru
Arja Laulainen
Mari Kaunistola
Esa Wahlman
Erno Välimäki
Satu Hatanpää
Diana Bergroth-Lampinen
Ei
Raisa Ranta
Anne Liinamaa
Tommi Salokangas
Kokouskäsittely
Raisa Ranta teki muutosehdotuksen, että Porin kaupunki aloittaa viipymättä
neuvottelut lentoliikenteen sopimusten purkamiseksi.
Anne Liinamaa kannatti Raisa Rannan ehdotusta.
Petri Huru vastusti Raisa Rannan muutosehdotusta.
Petri Huru teki muutosehdotuksen, että Porin kaupunki keskeyttää 16.12.2019 § 698
kaupunginhallituksen käsittelyssä ollut ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Lauri Kilkku saapui kokoukseen klo 12.19.
Petri Huru veti muutosehdotuksena pois.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan
pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta on äänestettävä.
Hyväksyttiin seuraava äänestysjärjestys: JAA = Kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI =
Raisa Rannan esittämä ja Anne Liinamaan kannattama ehdotus, että Porin kaupunki
aloittaa neuvottelut lentoliikenteen sopimusten purkamiseksi.
Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa sähköisessä äänestyksessä
kaupunginjohtajan pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 8 - 3.
Päätös
Äänin 8 - 3 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 12.48 - 13.05
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Toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan pelastuslaitos
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Kaupunginhallitus, § 435,26.08.2019
Kaupunginhallitus, § 671,02.12.2019
Perusturvalautakunnan valmisteleva kokous, § 3,23.01.2020
Perusturvalautakunnan valmisteleva kokous, § 6,12.02.2020
Perusturvalautakunta, § 43,27.02.2020
Kaupunginhallitus, § 147,16.03.2020
Kaupunginhallitus, § 437, 24.08.2020
§ 437
Perusturvan tuottavuusohjelma
PRIDno-2019-3956
Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 435
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti
Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaaliln
määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös
perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.
Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen
tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic
Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Kuten teknisen toimialan auditoinnin osalta on päätetty ohjausryhmän
perustamisesta, kaupunginhallitus toimii myös perusturvan tuottavuuspotentiaalin
määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmänä täydennettynä
henkilöstön edustajilla ja asiantuntijaviranhaltijoilla.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019
tiedoksi ja päättää asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja
kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallitus
kokouskokoonpanossaan, perusturvajohtaja Terttu Nordman ja henkilöstöpäällikkö
Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:
- Marie-Anne Saari (varalla Niina Rosenberg), SuPer
- Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila), Tehy
- Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-Levo), JUKO
- Satu Joensuu, JHL, (varalla Päivi Alho, Jyty).
Ohjausryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 671
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 2019 11 26 Porin Perusturvan loppuraportin tiivistelmä
Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti
Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaalin
määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös
perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.
Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen
tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic
Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019
tiedoksi ja päätti asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn
ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän, johon kuuluvat
kaupunginhallitus kokouskokoonpanossaan, perusturvajohtaja Terttu Nordman ja
henkilöstöpäällikkö
Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:
- Marie-Anne Saari (varalla Niina Rosenberg), SuPer
- Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila), Tehy
- Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-Levo), JUKO
- Satu Joensuu, JHL, (varalla Päivi Alho, Jyty).

NHG:n laatiman Porin perusturvan tuottavuusohjelman suunnittelutyön loppuraportti
on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää edellyttää, että perusturvalautakunta tekee
kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä esityksensä Porin perusturvan
tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi sisältäen:
-toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt
-tarvittavan resursoinnin painopistealueineen
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-yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun
-henkilöstön osallistamissuunnitelman
-viestintäsuunnitelman
-suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunnan valmisteleva kokous, 23.01.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Junikka
lakimies
Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.12.2019 § 671 edellyttänyt
perusturvalautakunnan tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä Porin
perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi. Perusturvalautakunnan
lausunto tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä.
Perusturvaan tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa varten on perustettu
ohjausryhmä ja kuusi työryhmää.
Tässä kokouksessa esitellään ohjausryhmän ja työryhmien työskentelyn
etenemissuunnitelmat.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta käy keskustelun Porin perusturvan tuottavuusohjelman
toimenpidesuunnitelman laadinnan tämän hetkisestä tilanteesta ja antaa asiassa
evästyksensä.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti

Perusturvalautakunnan valmisteleva kokous, 12.02.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Junikka
lakimies
Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2019 § 671 päättänyt, että
perusturvalautakunta laatii tuottavuusohjelman täytäntöönpanon edellyttämän
toimenpidesuunnitelman. Tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa varten perusturvaan
on perustettu ohjausryhmä ja kuusi työryhmää. Kokouskutsun liitteenä 1 on selvitys
ohjaus- ja työryhmistä sekä niiden tehtävistä.
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Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti perusturvalautakunta laatii
kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä esityksen Porin perusturvan
tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi sisältäen:
Toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt
Tarvittavan resursoinnin painopistealueineen
Yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun
Henkilöstön osallistamissuunnitelman
Viestintäsuunnitelman
Suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine
mittareineen.
Merikarvian kunnan, Ulvilan kaupungin ja Porin kaupungin välisen 18.12.2012
päivätyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Porin perusturvan tuottavuuden
kehittäminen ja siihen tähtäävät toimenpiteet koskevat perusturvan yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvia Merikarvian kuntaa ja Ulvilan kaupunkia. Tuottavuuden
kehittämiseen liittyvät toimenpiteet suunnitellaan ja täytäntöön pannaan johtamista
tukevalla vuorovaikutuksella yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla.
Kokouksessa esitellään työryhmien alustavat toimenpidesuunnitelmat.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi alustavat toimenpidesuunnitelmat
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaisesti

Perusturvalautakunta, 27.02.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen, Mari Levonen, Anna-Liisa Koivisto, Arttu Perttula, Taru Naskali
pornaskata, Sanna Mustajoki-Kunnas, Pirjo Rehula
ilkka.manninen@porinperusturva.fi, mari.levonen@porinperusturva.fi, anna-liisa.
koivisto@porinperusturva.fi, arttu.perttula@porinperusturva.fi, sanna.mustajoki-
kunnas@porinperusturva.fi, pirjo.rehula@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, terveys ja -
sairaalapalveluiden johtaja, perusturvajohtaja, vanhuspalveluiden johtaja
Asian aikaisemmat valmistelutiedot käytävät ilmi historiatiedoista.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.12.2019 §671 edellyttänyt
perusturvalautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä
esityksen Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmasta sisältäen
- toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt
- tarvittavan resurssoinnin painopistealueineen
- yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun
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-
-
-

henkilöstön osallistamissuunnitelman
viestintäsuunnitelman
suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen

Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman laatimisesta on
vastannut tätä varten perustetut projektiryhmät. Asiaa on käsitelty hanketta varten
perustetun ohjausryhmän kokouksissa sekä perusturvalautakunnan valmistelevissa
kokouksissa. Perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on
huomioitu ohjausryhmältä ja perusturvalautakunnalta saatu ohjeistus.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta esittää Porin perusturvan tuottavuusohjelman
toimenpidesuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 147
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas
sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Asian aikaisempi käsittely on esitetty historiatiedoissa.
Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman laatimisesta
ovat vastanneet tätä varten perustetut projektiryhmät sekä projektiryhmien työn
ohjauksesta ja valvonnasta vastaava ohjausryhmä. Tuottavuusohjelman
toimenpidesuunnitelma on käsitelty projektiryhmien kokouksissa, ohjausryhmän
kokouksissa sekä perusturvalautakunnan kokouksissa.
Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on huomioitu asiassa saatu ohjeistus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,
- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset
saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja
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- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa
vuoden 2021 talousarviokehystä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 437
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma270220Perusturvalautakunta
Nordic Healthcare Group valmisteli selvityksen perusturvan tuottavuuspotentiaalin
määrittelystä ja kehitysohjelmasta. Suunnittelutyön loppuraportti esiteltiin
kaupunginhallitukselle 2.12.2019 ja perusturvalautakunnan toimenpidesuunnitelma
16.3.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman ja edellytti
mm., että tuottavuusohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2021
talousarviokehystä.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa taloutta koskevassa suunnittelukokouksessaan ja
toimenpidesuunnitelman toteuttamisen edistämiseksi kaupunginjohtaja on
valmistellut jäljempänä olevan ehdotuksen ohjausryhmän ja projektijohtajan
asettamisesta tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- asettaa perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle ohjausryhmän,
jona toimii kaupunginhallitus täydennettynä perusturvalautakunnan
puheenjohtajistolla, perusturvajohtajalla ja perusturvan palvelujohtajilla;
- pyytää kutakin pääsopijajärjestöä nimeämään henkilöstön edustajan ohjausryhmään
sekä
- kutsua ohjausryhmään Ulvilan kaupunginjohtajan, Merikarvian kunnanjohtajan ja
Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan.
Edelleen kaupunginhallitus päättää valita palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka
Palinin tuottavuusprojektin projektijohtajaksi johtamaan ja koordinoimaan
toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa omasta virastaan vapautettuna ajaksi
1.10.2020 - 31.12.2022. Projektijohtaja raportoi ohjausryhmälle.
Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa henkilöstöjohtajan päättämään projektijohtajan
palkkauksesta.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ohjausryhmän jäsenet, henkilöstöjärjestöt, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta,
palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palin
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Kaupunginhallitus, § 430,17.08.2020
Kaupunginhallitus, § 438, 24.08.2020
§ 438
Lausuntopyyntö Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021
PRIDno-2020-3624
Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 430
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 TA2021 kuntien maksuosuustaulokko palvelutasopäätöksen mukaan
Satakunnan pelastuslaitos pyytää kaupungin lausuntoa vuoden 2021
talousarvioehdotuksesta.
Satakunnan kuntien taloustilanne on erittäin huono. Viime vuonna 14 kuntaa teki
alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvana vuonna lähes kaikki kunnat ovat ennustaneet
alijäämäistä tilinpäätöstä. Useissa kunnissa on menossa erilaisia, jopa hyvin
voimakkaitakin sopeuttamistoimia. Tässä tilanteessa myös pelastustoimen pitää
sopeuttaa taloutensa kuntien yleiseen taloustilanteeseen. Satakunnan pelastuslaitos
on ilmeisesti valtakunnan kallein euroa/asukas mittarilla. Satakunnan olosuhteet eivät
kuitenkaan selitä tätä. Kustannustaso tulee saattaa pelastuslaitosten keskiarvoon.
Alkuvuodesta valmistuneen ulkoisen selvityksen havainnot tulee ottaa vakavasti
huomioon.
Yhteenvetona todetaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso tulee
sopeuttaa Satakunnan kuntien taloustilanteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 438
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tarkastamaton pöytäkirjan ote-Kaupunginhallitus - 17.08.2020 § 430
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2 Lausuntopyyntö kunnille
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 TA2021 kuntien maksuosuustaulokko palvelutasopäätöksen mukaan
Asian aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa. Liitteinä 1) ote
tarkastamattomasta pöytäkirjasta KH 17.8.2020 2) lausuntopyyntö kunnille ja 3)
TA2021 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan.
Lausunto:
Satakunnan pelastuslaitos pyytää kaupungin lausuntoa vuoden 2021
talousarvioehdotuksesta. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoa kokouksessaan
17.8.2020 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Satakunnan kuntien taloustilanne on erittäin huono. Viime vuonna 14 kuntaa teki
alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvana vuonna lähes kaikki kunnat ovat ennustaneet
alijäämäistä tilinpäätöstä. Useissa kunnissa on menossa erilaisia, jopa hyvin
voimakkaitakin sopeuttamistoimia. Tässä tilanteessa myös pelastustoimen pitää
sopeuttaa taloutensa kuntien yleiseen taloustilanteeseen. Satakunnan pelastuslaitos
on valtakunnan toiseksi kallein euroa/asukas mittarilla. Pelastustoimen nettomenot
Satakunnassa vuonna 2020 ovat 102 € /asukas. Koko valtakunnan tasolla ne ovat 81€
/asukas. Satakunnan olosuhteet eivät selitä tätä. Kustannustaso tulee saattaa
pelastuslaitosten keskiarvoon vaarantamatta operatiivista valmiutta. Lisäksi
miehitettyjen asemien käyttöä tulee tehostaa hälytysalueita
laajentamalla. Alkuvuodesta valmistuneen ulkoisen selvityksen havainnot tulee ottaa
vakavasti huomioon.
Yhteenvetona todetaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso tulee
sopeuttaa Satakunnan kuntien taloustilanteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta esitti lausuntoon lisättäväksi: Tarkastellaan sopimuspalokuntien
rahoitusta suhteessa niiden toimintaan.
Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 13.07.
Petri Huru kannatti Raisa Rannan esitystä. Erno Välimäki kannatti esitystä.
Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 13.11 - 13.22.
Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Rannan tekemään lisäysehdotukseen,
puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti
kannattavan Rannan lisäysehdotusta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla
lisäyksellä: Tarkastellaan sopimuspalokuntien rahoitusta suhteessa niiden toimintaan.
Tiedoksi
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§ 439
Määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon- Perusturvan tuottavuusohjelman
täytäntöönpano
PRIDno-2020-4508
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare
Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 päättänyt:
- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,
- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset
saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja
- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa
vuoden 2021 talousarviokehystä.
Kaupunginhallitus käsitteli perusturvan lisämäärärahaesitystä 11.5.2020
kokouksessaan. Esitys sisälsi 11.9 miljoonan euron ylityspyynnön toimintamenoihin ja
yhden miljoonan euron lisäyksen tuottavuusohjelma täytäntööpanoon vuonna
2020. Kaupunginhallitus päätti palauttaa esityksen perusturvalautakunnalle
uudelleenvalmisteltavaksi.
Koska tuottavuusohjelman täytäntöönpano on kaupungin talouden kannalta
välttämätöntä, tulee siihen esitetty miljoonan euron määrärahalisäys vahvistaa nyt
mahdollisimman nopealla aikataululla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää yhden miljoonan euron lisäksen perusturvan vuoden 2020 talousarvioon
tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että asia käsitellään
ylimääräisenä asiana 24.8.2020 kokouksessa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 13.22.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 440
Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä
PRIDno-2020-4516
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Vuoden 2021 talousarvion valmistelua jatketaan syksyn 2020 aikana erikseen
määritellyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion 2021 valmistelussa huomioidaan
kaupunginhallituksen keväällä 2020 tekemät päätökset rekrytointien rajoittamisesta,
jolla tavoitellaan vuosittain 250 henkilötyövuoden eli noin 10 miljoonan euron
säästöä. Tehdyt säästötavoitteet huomioiden talousarvio vuodelle 2021 on silti tämän
hetken tietojen perusteella jäämässä seitsemän (7) miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449
/2007) 4 §:n 2 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä
yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, jos kunnan talousarvioehdotuksessa
edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi
useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä
palvelussuhteiden ehdoissa. Toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä
ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Talousarviovalmistelu tulee todennäköisesti edellyttämään sellaisia ratkaisuja, jotka
saattavat vaikuttaa henkilöstön asemaan. Tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi
joudutaan arvioimaan henkilöstökulujen leikkaamista toimialoilla ja laitoksissa
voimassa olevan rekrytointirajoitusten lisäksi. Normaali vaihtuvuus kohdentuu
hajautuen koko organisaatioon, joten sitä ei pystytä kokonaisuudessaan
hyödyntämään. Kaikkia tehtäviä ei voida jättää täyttämättä. Säästötoimien
toteuttamiseksi voidaan joutua tekemään myös kohdennettuja säästötoimenpiteitä,
joilla voi olla vaikutusta henkilöstön asemaan.
Tarvittavien säästötoimenpiteiden mahdollistamiseksi Porin kaupungin tulee
käynnistää yhteistoimintamenettely 2021 talousarvion valmistelun
yhteydessä. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia toimialoja ja laitoksia pois
lukien Satakunnan pelastuslaitos, jonka toiminta ulottuu koko maakunnan alueelle.
Lisäksi neuvottelujen ulkopuolelle rajataan seuraavat henkilöstöryhmät:
Sivistystoimiala: opettajat (perus- ja lukiokoulutus)
Perusturva: hoitajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät
Edellä mainituin rajauksin neuvottelujen piirissä on noin 2.400 työntekijää ja
viranhaltijaa.
Neuvottelujen valmistelu aloitetaan välittömästi. Neuvottelujen tavoitteena on koko
organisaatiota koskien saavuttaa enintään 200 henkilön vähennys eli seitsemän (7)
miljoonan euron vuosittaiset säästöt.
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Talousarvion valmistelun kokonaisvastuu ja koordinointi on talousyksiköllä. Siihen
liittyvän henkilöstösuunnittelun sekä yhteistoimintaneuvottelujen kokonaisvastuu ja
koordinointi on HR-yksiköllä. Talousarviomenettely, joka sisältää
henkilöstösuunnittelun sekä yhteistoimintaneuvottelut, valmistellaan samassa
aikataulussa kuitenkin siten, että tarvittavien säästötoimenpiteiden toteuttamiseksi
käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja voidaan käydä erikseen sovittujen aikataulujen
mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käydään toimialoittain ja laitoksittain niihin
kohdistuvien säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut voivat
johtaa henkilöstön lomauttamisiin, osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin. Yhtenä
mahdollisuutena voidaan käyttää myös paikallista sopimista säästöjen toteuttamiseksi
siinä määrin kuin se on paikallisesti sopien mahdollista.
Säästöjen toteuttamiseksi ja yhteistoimintaneuvottelujen vaikutusten lieventämiseksi
hyödynnetään myös keväällä 2020 käyttöönotettua rekrytointirajoitusta vakituisten ja
määräaikaisten työsuhteiden sekä virkasuhteiden osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä
käynnistetään kaikkien toimialojen, Porin veden ja Palveluliikelaitoksen osalta
yhteistoimintaneuvottelut talousarvion tasapainoon saattamiseksi.
Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle rajataan sivistystoimialalta peruskoulun ja
lukion opettajat, perusturvasta lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät sekä
Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää
enintään 200 henkilöä eli saavuttaa noin seitsemän (7) miljoonan euron pysyvät
säästöt. Yhteistoimintaneuvottelut käydään talousarviovalmistelun yhteydessä ja niitä
koskevia tavoitteita tarkennetaan valmistelun edetessä. Yhteistoimintaneuvotteluja
jatketaan ja jaksotetaan tarpeen mukaan neuvotteluissa sovitun mukaisesti.
Yhteistoimintaneuvottelut käydään toimialoittain erikseen laadittujen suunnitelmien
ja neuvotteluesitysten mukaisesti.
Äänestykset
JAA = pohjaehdotus EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattamana
ehdotus
Jaa
Mari Kaunistola
Anne Liinamaa
Satu Hatanpää
Erno Välimäki
Juha Kantola
Ei
Raisa Ranta
Tommi Salokangas
Petri Huru
Esa Wahlman
Arja Laulainen
Diana Bergroth-Lampinen
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Kokouskäsittely
Juha Vasama saapui kokoukseen klo 14.00
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja päätti muuttaa päätösesitystään
seuraavasti: Poistetaan päätösehdotuksen lauseesta ” Neuvottelujen tavoitteena on
vähentää enintään 200 henkilöä eli saavuttaa noin seitsemän (7) miljoonan euron
pysyvät säästöt” muotoon ”Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin seitsemän (7)
miljoonan euron pysyvät säästöt”. Lisäksi lisätään, että neuvottelutavoite tarkentuu
neuvottelujen edetessä sen mukaisesti, mitkä tulevat olemaan valtion toimenpiteet
kuntien tasapainottamiseksi vuodeksi 2021.
Anne Liinamaa esitti, että asia jätetään pöydälle.
Aino-Maija Luukkonen päätti peruuttaa muutos- ja lisäysesityksensä ja palasi
alkuperäiseen päätösehdotukseensa.
Satu Hatanpää kannatti pohjaehdotusta.
Kaupunginhallitus päätti pitää neuvottelutauon klo 15.09 - 15.21.
Arja Laulainen esitti muutosehdotuksena seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa, että yt-
neuvottelujen ulkopuolelle rajataan mahdollisuus olennaisten palvelussuhteen
ehtojen heikentämiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen ja irtisanomisiin.
Neuvottelujen kuluessa otetaan huomioon myös tulevan valtion budjettiriihen
päätökset.
Raisa Ranta kannatti Arja Laulaisen muutosehdotusta.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan
pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta on äänestettävä.
Hyväksyttiin seuraava äänestysjärjestys:
JAA = kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan
kannattamana muutosehdotus: kaupunginhallitus toteaa, että yt-neuvottelujen
ulkopuolelle rajataan mahdollisuus olennaisten palvelussuhteen ehtojen
heikentämiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen ja irtisanomisiin. Neuvottelujen
kuluessa otetaan huomioon myös tulevan valtion budjettiriihen päätökset.
Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Arja Laulaisen
tekemä muutosehdotus hyväksyttiin äänin 6 - 5.
Päätös
Äänin 6 - 5 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:
Kaupunginhallitus toteaa, että yt-neuvottelujen ulkopuolelle rajataan mahdollisuus
olennaisten palvelussuhteen ehtojen heikentämiseen, osa-aikaistamiseen,
lomauttamiseen ja irtisanomisiin. Neuvottelujen kuluessa otetaan huomioon myös
tulevan valtion budjettiriihen päätökset.
Eriävä mielipide
Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen jätti asiassa eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää, toimialajohtaja Marko Kilpeläinen,
toimialajohtaja Lauri Kilkku, toimialajohtaja Esa Kohtamäki, Palveluliikelaitoksen
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johtaja Marjukka Palin, Porin veden johtaja Ilkka Mikkola, Pelastusjohtaja Pekka
Tähtinen, palvelussuhdepäällikkö Sini Setälä, palvelussuhdepäällikkö Kristiina Uutela
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Muutoksenhakukielto
§434, §435, §436, §438, §439, §440
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

19/2020

26 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§437
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

