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Saapuvilla olleet jäsenet
Anne Liinamaa, puheenjohtaja
Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja
Arja Laulainen
Erno Välimäki
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Petri Huru
Raisa Ranta
Satu Hatanpää
Tommi Salokangas
Petri Lahtinen, saapui 13:07, poistui 13:09
Sinikka Alenius
Muut saapuvilla olleet
Tarja Koskela, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Oili Heino, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Simo Korpela, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja, saapui 13:12
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Petri Mäkelä, tekninen sihteeri
Ojala Minna, controller, saapui 13:17, poistui 14:14
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Krista Kiuru, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Juha Vasama, kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Anne Liinamaa
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Tarja Koskela
Sihteeri

2 (69)

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

24/2020

3 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
12.10.2020

12.10.2020

Raisa Ranta

Esa J. Wahlman
§:t 516-521, 523-531, 533-535

12.10.2020

Satu Hatanpää
§:t 522, 532

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
13.10.2020
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§ 516
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 517
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raisa Ranta ja Esa J. Wahlman (varalla Satu Hatanpää).
Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raisa Ranta ja Esa J. Wahlman (varalla Satu Hatanpää).
Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2020.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 522 ja jatkaa sen jälkeen
esityslistan mukaista käsittelyjärjestystä.
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Tarkastuslautakunta, § 36,05.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 84,15.06.2020
Kaupunginhallitus, § 397,10.08.2020
Kaupunginhallitus, § 466,07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 518, 05.10.2020
§ 518
Vuoden 2019 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet
PRIDno-2020-1444
Tarkastuslautakunta, 05.05.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin
kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen
ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.
Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta
arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan
kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.
Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on
sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).
Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2020, jolloin arviointikertomus
on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta
oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia.
Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että
tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi
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kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen
kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa
kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä
kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 84
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2020 § 36 hyväksyä vuoden 2019
arviointikertomuksen.
Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2020.
Ehdotus
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Sinikka Aleniuksen tekemän seuraavan
ponsiesityksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi:
"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen
ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko
Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta
tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden
valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon. Tarkan
talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden
kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen
ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla.
Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan
palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa
euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja
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muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa
sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee
sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on
mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön
tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021
talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan
ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset
ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä.
Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 397
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 84:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita:
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Valtuuston asettamat tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko Turvallinen ja kriisinkestävä Pori -
suunnitelma hyväksyttää kaupungin johtoryhmäkäsittelyn lisäksi myös
kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätöksen tietojen mukaan kyseessä on Porin
kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma.
2. Perusturvassa ennalta ehkäisevien palvelujen merkitys korostuu, jotta ei jouduta
raskaampien palvelujen piiriin. Toisaalta tarkastuslautakunta kysyy, miten
perusturvassa pystytään rahoittamaan suunnitellut omaishoidon tuen
korotukset, joista perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.2.2020.
Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa rakenteellisten muutosten merkitystä
perusturvan toiminnassa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
3. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomion siihen, että perusturvan nettomenot
ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin koko kaupungin nettomenot
keskimäärin. Tarkastuslautakunta kysyy, onko perusturvan talousarvio tehty
realistisesti, kun perusturva ylitti talousarvionsa.
Muut havainnot kaupungin hallinnosta
Perusturva
4.
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4. Tarkastuslautakunta näkee liikkuvien päivystyspalvelujen
tilannekeskussuunnitelmien olevan Porin kaupungille strategisesti merkittävä
hanke. Hankkeeseen liittyy edistyksellistä ja innovatiivista yhteistyötä, jonka
avulla voidaan esimerkiksi purkaa palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja
parantaa henkilökunnan työturvallisuutta. Tarkastuslautakunta kysyy, miten
Porin kaupunki voi turvata riittävät resurssit tällaiseen käytännön havaintoihin ja
tarpeisiin perustuvaan kehittämistyöhön.
5. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuloksellisessa palvelutuotannossa työssä
jaksaminen on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta kysyy, millä toimilla Porin
perusturvan henkilöstö saadaan motivoitua tuottavuusohjelmassa mainittujen
uusien toimintamallien luomiseen niin, että työssä jaksetaan.
ICT-yksikkö
6. Tarkastuslautakunta kysyy sopimusohjauksen korostuessa ICT-
palvelutuotannossa
onko suurimpien ICT-kumppaneiden sopimusohjaukselle määritelty Porin
kaupungissa vastuuhenkilöt sopimusehtojen asianmukaisuuden ja toimivan
tiedonkulun varmistamiseksi
onko palvelusopimuksissa määritelty Porin kaupungille riittävät valtuudet valvoa
näiden sopimusten toteutumista
miten tietojen toisaalta julkisuus ja läpinäkyvyys ja toisaalta salassapito
toteutuvat lainsäädännössä esitetyllä tavalla.
Opetusyksikkö
7. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea
tarvitseva oppilas saisi opetusta siinä muodossa, joka hänelle parhaiten
soveltuu. Nykyisellään oppilaan asuinpaikka on osatekijänä siihen, minkä
tyyppistä erityisopetusta oppilaalle annetaan. Tarkastuslautakunta esittää myös
huolensa, onko erityiskouluista tulossa vain entistä vaikeammista ja
monisyisemmistä haasteista kärsivien oppilaiden oppimisympäristöjä? Miten
huolehditaan siitä, ettei yleisopetukseen integroiva tai inklusiivinen opetusmalli
luo entistä jyrkempää jakoa erityisopetuksessa olevien oppilaiden välille?
Toisaalta taas luokka/ryhmäkoko on erityiskouluissa yleisopetuksen kouluja
pienempi. Lisäksi opetuksessa avustavan henkilökunnan, kuten ohjaajien määrä,
ei ole jokaisessa erityisopetusta antavassa koulussa yhtäläinen, vaan
erityiskoulut ovat vahvemmin resursoituja.
Liikunta- ja nuorisoyksikkö
8. Tarkastuslautakunta kysyy, näkyykö kaupungin voimavarojen (toiminnan ja
talouden) resursointi sopivassa määrin strategian mukaisissa painopisteissä ja
tavoitteissa Lasten ja nuorten sekä Hyvän elämän Pori. Lisäksi lautakunta kysyy,
otetaanko ennaltaehkäisevän työn säästömahdollisuus riittävästi huomioon
resurssien kohdentamisessa.
Oy Visit Pori
9. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, etteivät omistajan asettamat
tavoitteet ole kaikilta osin toteutuneet vuoden 2019 osalta. Tarkastuslautakunta
kysyy, ovatko Visit Pori Oy:n toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit
oikeanlaisia.
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Pori Energia Oy
10. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomionsa sähkömyynnin ulkoistamiseen
liittyvään taloudelliseen riskiin kaupunkiomistajan kannalta. Vaikuttaako
sähkönmyynnin ulkoistus Pori Energian kannattavuuteen negatiivisesti? Riskiin
sisältyy myös mahdollisuus, sillä onnistuessaan uusi yhtiö parantaa entisestään
Pori Energia konsernin tulosta, jolloin omistajan saama vuosittainen kassavirta
on tältä osin turvattu.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset
/lausunnot:
Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5
Pori Energia Oy: kysymys 9
Oy Visit Pori: kysymys 10
Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 466
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 1
2 Arviointikertomus 2019, Perusturvan vastaukset, kysymykset 2, 3, 4 ja 5
3 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 6
4 Arviointikertomus 2019, Sivistystoimialan vastaus, kysymys 7
5 Liikunta- ja nuorisoyksikön lausunto_arviointikertomus_kysymys 8
6 Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9
7 Arviointikertomus 2019, Visit Porin vastaus, kysymys 10
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 84. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia
toimenpiteitä varten.
Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun
mennessä.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 § 397 päättänyt pyytää
arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 31.8.2020 mennessä:

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

24/2020

11 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5
Pori Energia Oy: kysymys 9
Oy Visit Pori: kysymys 10
Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa
asian historiatiedoissa.
Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian konsernihallinnon toimialan osalta uudelleen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 518
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 1
2 Arviointikertomus 2019, Perusturvan vastaukset, kysymykset 2, 3, 4 ja 5
3 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 6
4 Arviointikertomus 2019, Sivistystoimialan vastaus, kysymys 7
5 Liikunta- ja nuorisoyksikön lausunto_arviointikertomus_kysymys 8
6 Alkuperäinen, Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
7 Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9
8 Arviointikertomus 2019, Visit Porin vastaus, kysymys 10
9 ICT_yksikön_tarkentava_lausunto_tarkastuskertomukseen 2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 84. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia
toimenpiteitä varten.
Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun
mennessä.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 § 397 päättänyt pyytää
arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 31.8.2020 mennessä
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konsernihallinnon toimialalta, sivistystoimialalta, perusturvalta, Pori Energia Oy:ltä ja
Oy Visit Porilta. Kaupunginhallitus käsitteli saatuja selvityksiä kokouksessaan 7.9.2020
§ 466 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun konsernihallinnon ict-yksikön
osalta. ICT-yksikkö on antanut 29.9.2020 tarkentavan lausunnon.
Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa
asian historiatiedoissa.
Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.
Kokouskäsittely
Simo Korpela saapui kokoukseen klo 13.12.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta
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Kaupunginhallitus, § 259,04.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 67,18.05.2020
Kaupunginhallitus, § 321,01.06.2020
Kaupunginhallitus, § 396,10.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 97,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 469,07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 519, 05.10.2020
§ 519
Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2020
PRIDno-2020-1856
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-3
2 Investoinnit 1-3
3 Porin kaupunki, palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien
toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020
Ennusteen lähtökohdat ja taustaoletukset
Porin kaupungin tulos vuonna 2019 oli historiallisen heikko. Tilikaudelta kirjattiin
alijäämää 28,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alijäämää lisäävät tekijät olivat sote-
menojen kasvu sekä verotulokertymän jääminen odotetusta kehityksestä. Tilikauden
päättyessä oli siis jo selvää, että vuoden 2020 talousarvioon joudutaan hakemaan
lisämäärärahaa perusturvan puolelle. Talousarviossa asetetut odotukset
verotulokertymästä eivät myöskään olleet enää täysin realistisia.
Koronaviruspandemia laajeni Suomeen helmi-maaliskuun vaihteessa. Tilanne muuttui
hyvin nopeasti. Valmiuslaki otettiin käyttöön ja jo maaliskuun puolivälin jälkeen maan
hallituksen määräyksellä suljettiin mm. koulut ja maan rajat muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta. Alkuvaiheessa kiellettiin yli 500 ihmisen kokoontumiset, tämä
laajeni myöhemmin yli 10 henkilön tapaamisiin. Myöhemmin Uusimaa eristettiin
muusta Suomesta ja myös ravintolat määrättiin suljettaviksi 31.5. asti. Viikolla 17
tehtiin päätös suurten kesätapahtumien perumisesta 31.7. asti.
Koronatilanteesta ja lähinnä rajoitustoimista aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ovat
ennennäkemättömän kovia. Vaikutusarvio Porin kaupungille on laadittu talousyksikön
controller-ryhmässä. Laskennassa on käytetty oletuksena 3 kk rajoitustoimenpiteiden
kestoa. Verotulot jäävät n. 25 miljoonaa euroa talousarviosta. Sote-menot kasvavat yli
4 miljoonaa euroa. Myynti- ja maksutuottoja menetetään lähes 3 miljoonaa euroa.
Kaikki vaikutukset sisältyvät toimialakohtaisiin ennusteisiin.
Ennusteessa ei ole huomioitu maan hallituksen kehysriihessä 8.4.2020 lupaamaa yli
miljardin euron tukea kunnille. Tukipakettiin sisältyy mm. peruspalvelujen
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valtionosuuksien lisäämistä n. 500 miljoonalla eurolla ja yhteisöveron jako-osuuksien
muutosta 200-400 miljoonalla eurolla. Tukien kohdentumisesta ja kuntakohtaisista
määristä saadaan todennäköisesti tarkempaa tietoa touko-kesäkuussa valtion
lisätalousarviosta päätettäessä.
Toimialakohtaiset ennusteet
Konsernihallinnon talousarvioon ei toistaiseksi ennusteta suurempia poikkeamia.
Henkilöstö on sopeutunut lisääntyneeseen hallintotyöhön ja etätyöskentelyyn. ICT-
laitteiden leasingaikojen jatkaminen ja poikkeustilanteen vuoksi tehdyt pienhankinnat
eivät ole toistaiseksi lisänneet ICT-yksikön kuluja merkittävästi. Lentoliikenteen
keskeytys tuo jonkin verran säästöjä. Uudenmaan sulku päättyi 18.4., mutta lentoja ei
ole toistaiseksi jatkettu.
Perusturva hakee tilinpäätökseen ja alkuvuoden toteutumaan perustuen 12,9 M€
lisämäärärahaa, josta 1 M€ on tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon tarkoitettua
määrärahaa (Perusturvalautakunta 23.4.2020 § 78). Suurimpien ylitysten arvioidaan
tulevan ikääntyvien palveluista (4,8 M€), vammaispalveluista (3,7 M€), terveys- ja
sairaalapalveluista (2,7 M€) sekä lastensuojelusta (1,5 M€). Talous- ja
hallintopalveluiden arvioitu tulojen ylitys (2,7 M€) kattaa osan näistä. Koronaviruksen
nettovaikutusten perusturvalle arvioidaan olevan 4,4 M€. Mikäli tämä arvio toteutuu,
alkuperäinen talousarvio ylitetään 17,3 miljoonalla eurolla.
Sivistystoimialan toimintatuottojen toteutumissa näkyy jo koronatilanteen
aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien.
Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös
asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia. Nämä vaikuttavat etenkin
varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen pienentymiseen.
Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstöä on
poikkeustilanteen vuoksi siirretty perusturvan tehtäviin. Kuluja vastaava
määrärahasiirto tehdään myöhemmin toteuman perusteella sivistystoimialalta
perusturvaan. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista tulee
menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot ovat vähentyneet, koska
yksikköjen normaali toiminta on supistunut. Avustukset sekä muut toimintakulut ovat
toteutuneet ennakoidusti. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että
talousarviossa pysytään, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn.
Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet
alkuvuoden osalta talousarviota pienempinä. Toimintamenoja on vähentänyt hieman
henkilöstökustannusten pienentyminen 4 % viime vuodesta. Palveluiden ostot ovat
puolestaan kasvaneet 3 %. Koronaviruspandemialla ei nähdä suurta vaikutusta
toimialan talouteen. Rakentamisen mahdollisella hiljentymisellä ja tarkastusten
vähentymisellä on vähäinen vaikutus toimialan tuottoihin. Toimintakulujen ei odoteta
tämän vuoksi nousevan. Joukkoliikenteen menot tänä vuonna ovat tämän hetken
arvion mukaan 170 000 € pienemmät kuin talousarviossa, arvioitua pienempien
liikennöinti-, asiantuntijapalvelu- ja henkilöstökulujen vuoksi. Joukkoliikenteen
järjestämistapaselvityksen tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet voivat kuitenkin
muuttaa tilannetta vuoden mittaan.
Teknisellä toimialla sekä infra- että tilayksikkö arvioivat pysyvänsä talousarviossa.
Alkuvuonna on säästetty aurauskustannuksissa lumettomuuden vuoksi, mutta
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toisaalta sorateiden kunnostuskustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi.
Energiakustannukset ovat hieman laskeneet lauhan alkuvuoden ja koronaviruksen
vuoksi suljettujen laitosten takia. Muut koronaviruksen taloudelliset vaikutukset
teknisellä toimialalla rajoittuvat pysäköintitulojen ja pysäköintivirhemaksujen
pudotukseen sekä annetuista vuokrahuojennuksista johtuviin tulomenetyksiin.
Nettovaikutus ja toimialan vuoden ylitysennuste on nämä kaikki huomioiden 143
tuhatta euroa.
Satakunnan Pelastuslaitoksen ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman
perusteella talousarviossa tullaan pysymään. Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä
nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen
riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä
sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen
ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.
Porin Palveluliikelaitoksen edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot
ovat 119 tuhatta euroa pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa,
ne ovat vähentyneet 192 tuhatta euroa. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 tuhatta
euroa suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna
eli 245 tuhatta euroa. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta
arviolta 0,45 M€/kk ja vastaavasti elintarvikemenoissa tulee säästöjä arviolta 0,15 M€
/kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista
kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee
ylimääräisiä tuloja arviolta 25 tuhatta euroa kuukaudessa. Tämän hetken tiedoilla
vuoden 2020 talouden ennuste on -0,6 M€.
Porin Veden alkuvuosi on toteutunut edellisvuotta paremmin eikä se ennusta
poikkeamia talousarvioon.
Toimialoilla kohdistamattomissa käyttötalouserissä ylitystä tulee työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta. Vuoden 2020 talousarvioluku 3,95 M€ on sama kuin vuonna
2019 ja se ylitettiin jo tuolloin 0,9 M€:llä. Koronaviruksen vuoksi uusien kuntouttavien
työtoimintajaksojen aloitukset on keskeytetty, tämä nostaa maksuja entisestään.
Yhteensä työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 M€:lla.
Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä on maaliskuun viimeisenä päivänä lähes sama kuin vuosi
sitten. Vakinaisten määrä on hieman kasvanut (+ 19 henkilöä). Kasvua on vain Porin
perusturvassa ja konsernihallinnossa, kun muilla toimialoilla vakinaisten määrä on
laskussa. Konsernihallinnon kasvu johtuu toimintojen keskittämisestä ja
perusturvassa toukokuussa 2019 tehdyistä vakinaistamisista.
Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuoden 2019 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.
Tämä johtuu hieman tavanomaista matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019
alussa. Kvartaalin keskimääräinen henkilöstön määrä (HTV1) ja tehdyn työn määrä
(HTV3 ja HTV4) ovat lähellä vuoden 2018 tasoa. Toimialoista erityisesti perusturvan
henkilötyövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, joka kertoo toimialan
henkilöstön määrän kasvusta.
Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman laskeneet vuoden 2019
ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Kuukausitoteumat kuitenkin osoittavat
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sairauspoissaolojen olevan kasvussa. Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa
tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja on poikkeuksellisen paljon, joka
tulee kasvattamaan poissaolojen määrää tulevina kuukausina. Vuoden ensimmäiseen
kvartaaliin tällä oli vaikutusta vain maaliskuun osalta. Terveysperusteiset poissaolot
ovat kasvaneet Ympäristö- ja lupapalvelut toimialalla sekä Porin palveluliikelaitoksella.
Muilla toimialoilla, ainakin vielä toistaiseksi, poissaolot ovat edeltävään vuoteen
nähden laskussa.
Vaihtuvuus päättyneiden palvelussuhteiden näkökulmasta on hieman kasvanut.
Huolimatta eläköitymisen ennusteen osoittamasta mahdollisesta
vanhuuseläköitymisien kasvusta, on vanhuuseläkkeelle jääneitä edeltävään vuoteen
verrattuna vähemmän. Ero on kuitenkin suuruudeltaan normaalia vaihtelua
kvartaalien välillä. Muista syistä kuin eläköitymisistä johtuneet palvelussuhteiden
päättymiset ovat hieman kasvaneet.
Investoinnit
Toimialojen irtaimen omaisuuden ja muiden investointien arvioidaan toteutuvan
talousarvion mukaisesti. Satakunnan Pelastuslaitoksen osalta on mahdollista, että
koronaviruksen aiheuttamat viiveet raskaan kaluston toimittamisessa siirtävät yhden
sammutusauton ja yhden säiliöauton luovutuksen ensi vuoteen. Mikäli tämä toteutuu,
pelastuslaitos tulee loppuvuonna hakemaan osittaista investointimäärärahan siirtoa
vuodelle 2021.
Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien työt ovat käynnissä pääosin aikataulun
mukaisesti. Lupakäsittelyä odottavat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen
alaosan vesitaloushanke. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn
työohjelman mukaisesti.
Tiloihin kohdistuvia investointeja toteutetaan työohjelman mukaisesti ja vuoden
mittaan tulevia pieniä muutoksia tuodaan päätettäväksi tekniselle lautakunnalle
tarpeen mukaan. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on
edelleen heikko. Muutamia yksittäisiä kyselyitä on tullut myytävistä rakennuksista ja
tarjouksia on viety päätöksentekoon. Kohteita valmistellaan kevääksi myyntiin.
Verotulojen kehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Kunnallisvero on kasvanut 1,8 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana verrattuna
viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Tämä johtuu todennäköisesti ennemmin
2019 alkuvuoden veronkannon häiriöistä kuin todellisesta kasvusta.
Kunnallisverokertymän ennustetaan jäävän talousarviosta n. 6 % eli 17,6 M€.
Yhteisöverojen kertymä on pienentynyt 6,4 %:a ja se johtuu siitä, että yhteisöveroja ei
ole kertynyt aiemmilta vuosilta vanhaan tapaan. Koronaviruksen vaikutuksesta
yhteisövero-osuuksien ennustetaan jäävän jopa 30 % (5,5 M€) talousarviota
pienemmiksi.
Kiinteistöverokertymässä näkyy vuoden 2019 myöhästyneitä maksuja eikä sen
kehityksestä voi vielä tehdä johtopäätöksiä. Kiinteistöveron pääosa tilitetään syksyn
aikana elokuusta alkaen. Vuoden 2019 kiinteistöveron toteuman perusteella
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kaupungin omaa kiinteistöveroarviota on laskettu n. 0,8 M€. Lisäksi kiinteistöverojen
ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 1 M€ vajaus.
Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,8 M€.
Koronapandemia tulee vaikuttamaan verotulojen kertymään voimakkaasti.
Verotilityksissä ja kaupungin tuloslaskelmassa vaikutukset alkavat näkymään
huhtikuun tilityksistä alkaen. Hallituksen päätöksillä on yrityksille myönnetty
maksuaikaa verojen maksuun. Valtio korvaa tästä aiheutuneita menetyksiä kunnille ja
Porin osuus on 7,5 M€. Korvaus maksetaan osana valtionosuuksia toukokuusta
lähtien loppuvuoden aikana ja se peritään takaisin ensi vuoden valtionosuuksista.
Yhteenvetona Kuntaliiton uusimman veroennusteen ja talousyksikön
kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään tasolle 306,1 M€.
Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 24,8 M€ alle
talousarvion. Kuntaliiton ennustetta voidaan pitää Porin osalta toiveikkaana, koska
siinä ei ole huomioitu paikallisia tekijöitä.
valtionosuudet
Peruspalvelujen valtionosuudeksi sisältäen verotulomenetysten kompensaatiot
arvioitiin talousarviossa 159,7 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuudeksi -6,3 miljoonaa euroa, yhteensä 153,5 miljoonaa euroa.
Valtionosuudet ovat ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutuneet
kokonaisuudessaan valtio-osuuspäätösten (VM 30.12.2019 ja OKM 31.12.2019 yht.
153,3 M€) mukaisesti talousarvion toteumaprosentin ollessa 24,9 (24,4 % v. 2019).
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvua on 3,7 miljoonaa euroa (10,6
%). Kasvu johtuu siitä, että kilpailukykysopimukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset
päättyivät ja kuntien valtionosuuksia lisättiin vuodelle 2020.
Aiemmin peruspalvelujen valtionosuuteen sisältynyt verotulomenetysten
kompensaatio eriteltiin valtion talousarviossa 2020 omalle momentilleen.
Kompensaatio esitetään kuitenkin edelleen kuntien tuloslaskelmissa osana
valtionosuuksia. Porin osalta verotulomenetysten kompensaatio vuoden 2020
alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan on 36,8 miljoonaa euroa.
Koronaviruksen vuoksi myönnettyjen maksujärjestelyiden takia hallitus on päättänyt
kuntien verotulomenetysten lisäkompensaatiosta valtion lisätalousarviossa. Näiden
maksatus aloitetaan toukokuun alusta lukien. Tämä lisää verotulomenetysten
kompensaatiota Porin kaupungin osalta 7,5 miljoonaa euroa (VM 14.4.2020). Tämä
kertaluonteinen erä leikataan vuoden 2021 verotulomenetysten kompensaatiosta eli
se vähentää suoraan vuoden 2021 valtionosuuksia.
Yhteenvetona valtionosuuksien kertymä vuonna 2020 tulee olemaan 160,8 M€ eli 7,3
M€ parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut nettona jäävät talousarviosta 1,5 M€. Vallitseva
poikkeustilanne ja yhtiön tuloskehitys huomioiden ei voida pitää todennäköisenä, että
Porin Satama Oy kykenisi tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille. Satama ei
tulouttanut korkoa myöskään vuonna 2019 heikon tuloksen takia.
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Poistojen arvioidaan ylittävän talousarvion yli miljoonalla eurolla perustuen vuoden
2019 toteumaan ja teknisen lautakunnan hyväksymään työohjelmaan.
Poistosuunnitelman mukaan poistojen kirjaaminen aloitetaan hyödykkeen
käyttöönottoa seuraavasta kuukaudesta alkaen, joten lopullinen poistokertymä jää
jonkin verran ennustetta alemmaksi, mikäli investointiprojektien valmistuminen siirtyy
poikkeusolosuhteiden vuoksi.
Kaupungin tulosennusteeksi muodostuu -48,1 M€. Tilinpäätöksessä 2019 taseen
kumulatiivinen ylijäämä oli 44,5 M€. Näin ollen nykyisellä ennusteella kaupungin
taseeseen muodostuisi katettavaa alijäämää. Ennusteessa ei kuitenkaan ole
huomioitu valtion kehysriihessä suunniteltuja kunnille kohdistuvia tukitoimia, joiden
kohdennuksesta päätetään myöhemmin.
Kaupunginjohdon, kaupunginhalltuksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta
2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaikkia
valtuustoryhmiä on erikseen informoitu taloustilanteesta ja ennusteista.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että käynnistettyjä neuvotteluja jatketaan
tavoitteena löytää ratkaisuvaihtoehdot ja aikataulu talouden tasapainottamiseksi.
Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat
päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun on tiedossa
valtion kuntiin kohdentamat tukitoimenpiteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 67
Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-3
2 Investoinnit 1-3
3 Porin kaupunki, palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien
toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 4.5.2020. Asian aiempi käsittely ja
päätöksenteko on luettavissa aian historiatiedoista. Asiaan on liitetty talous- ja
henkilöstöraportti 1 - 3, investoinnit 1 - 3 sekä palvelulupausten ja poikkihallinnollisten
ohjelmien toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020.
Ehdotus
Kaupungnhallituksen päätösehdotus:
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Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 321
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Investoinnit 1-4
2 Talous- ja henkilöstöraportti 1-4
Talouden toteuma ja muutokset toimialakohtaisissa ennusteissa maaliskuun
tilanteeseen verrattuna
Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 11.5.2020 perusturvan
talousarviomuutoksen perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Ennusteeseen sisältyvää perusturvan osuutta ei ole muutettu huhtikuun raporttiin. Se
on edelleen 12,9 M€. Koronaviruksen vaikutusarviota on kasvatettu perusturvan
osalta miljoonalla eurolla. Yhteensä perusturvan ylitysennuste alkuperäiseen
käyttösuunnitelmaan verrattuna on nyt 18,3 M€.
Lisäksi ennusteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 18.5.2020 myöntämä
miljoonan euron määrärahalisäys ympäristö- ja lupapalvelut
toimialalle joukkoliikenteen toimenpiteisiin. Lisämäärärahasta puolet (n. 500 000
euroa) käytetään COVID-19 tilanteesta aiheutuvien lipputulojen korvaamiseksi Porin
Linjat Oy:lle ajalla maaliskuu-heinäkuu.
Muilla toimialoilla ei ole havaittu talousarviopoikkeamia ensimmäisen
vuosikolmanneksen aikana pois lukien poikkeustilanteesta johtuvat vaikutukset.
Lisätiedot muista toimialakohtaisista ennusteista ja koronaviruksen vaikutuksista ovat
luettavissa tammi-maaliskuun raportin perusteluissa.
Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä on huhtikuun viimeisenä päivänä 2,9 prosenttia matalampi
kuin edeltävänä vuonna. Vakinaisten määrä on hieman kasvanut (+ 32 henkilöä),
mutta muutos näkyy erityisesti määräaikaisissa palvelussuhteissa, joita on 187
vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikkakin sijaisia ja muita määräaikaisia palvelussuhteita
on lukumääräisesti nyt vähemmän, henkilötyövuosissa mitattuna on heitä käytetty
huhtikuun loppuun mennessä viime vuotta enemmän. Sijaisia käytetään erityisesti
Porin perusturvassa. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä
(henkilötyövuosina) on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna (2020; 78,2 % ja
2019;77,3 %).
Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuoden 2018 tasolle. Viime vuoteen verrattuna
kasvua on hieman alle 3 prosenttia. Tämä johtuu hieman tavanomaista

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

24/2020

20 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 alussa. Toimialoista erityisesti
perusturvan henkilötyövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, mikä kertoo
toimialan henkilöstön määrän kasvusta. Sivistystoimialan ja teknisen toimialan sekä
Palveluliikelaitoksen henkilötyövuodet ovat hieman vähentyneet.
Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman laskeneet vuoden 2019 vastaavaan
ajankohtaan verrattuna (-2,3 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun.
Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä
poissaoloja on poikkeuksellisen paljon. Myös terveysperusteisten poissaolojen
kirjaaminen järjestelmään tapahtuu viiveellä, joten huhtikuun tilanne saattaa näyttää
todellista positiivisemmalta.
Koronatilanteessa tarjottua korvaavaa työtä varten on tehty 395 palvelussuhdetta 206:
lle eri henkilölle (tilanne 25.5.2020). Palvelussuhteiden yhteenlaskettu kesto on 9103
päivää eli lähes 25 henkilötyövuotta. Valtaosa palvelussuhteiden kestosta toteutuu
maalis-toukokuun aikana, mutta muutamat sopimukset kestävät yli kesän.
Henkilöstöä on lähinnä siirtynyt sivistystoimialalta perusturvalle. Siirtoja on
tapahtunut myös perusturvan organisaation sisällä.
Investoinnit
Toimialojen irtaimen omaisuuden ja muiden investointien määrärahoihin on lisätty
kaupunginvaltuuston 18.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti konsernihallinnolle 5,4
M€ Kiinteistö Oy Teljäntorin osakkeiden hankintaan. Teknisen toimialan
investointien toteutus on jatkunut työohjelman mukaisesti.
Verotulot
Ensimmäisen neljännesvuosiraportin yhteydessä kunnallisverokertymä oli 1,7 %
suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Huhtikuun lopussa vastaava
kasvu on enää 0,3 %. Kunnallisveron kertyminen on siis selvästi hidastunut
poikkeusolojen vaikutuksesta. Kuntaliiton ennustekehikko on päivitetty 20.5.2020 ja se
perustuu oletukselle, että BKT laskee tänä vuonna yli seitsemän
prosenttia. Aikaisempi, tammi-maaliskuun raportin yhteydessä annettu ennuste
perustui n. 5 % BKT:n laskulle. Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta
kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta n. 20,2 miljoonalla eurolla eli 7 %:
lla.
Yhteisöverojen kertymä on 9,4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden ensimmäisen
kolmanneksen jälkeen. Päivitetyn ennusteen mukaan yhteisövero-
osuudet jäävät 31,3 % (5,7 M€) talousarviota pienemmäksi.
Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€
alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan
myöntämien maksuaikojen takia n. 0,8 M€ vajaus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät
talousarviosta 1,6 M€.
Yhteenvetona Kuntaliiton uusimman veroennusteen ja talousyksikön
kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään 303,4 miljoonaan
euroon. Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 27,5 M€
alle talousarvion.
Valtionosuudet
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Valtionosuusennustetta ei ole muutettu maaliskuun raportista. Kuntaliitosta saatujen
tietojen mukaan verotulomenetysten kompensaation määrä oli kuitenkin arvioitu liian
suureksi valtiovarainministeriön päätöksessä 14.4.2020 ja se tulee tekemään uuden
valtionosuuspäätöksen, jossa kompensaatiota lasketaan valtakunnan tasolla n. 80 M€.
Tämä tarkoittaisi, että Porin osalta aiemmin päätetty 7,5 M€ kompensaatio
laskee hieman yli miljoonalla eurolla. Tätä ei ole kuitenkaan sisällytetty ennusteeseen,
koska virallista tietoa uudesta valtionosuuspäätöksestä valtiovarainministeriöltä ei ole
saatu.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot on arvioitu tammi-maaliskuun ennusteen
mukaisina. Tulosennuste on heikentynyt ensimmäisen neljänneksen yhteydessä
annetusta arviosta 4,8 M€:llä ollen nyt -52,9 M€. Ennusteessa ei kuitenkaan ole
huomioitu valtion kehysriihessä suunniteltuja kunnille kohdistuvia tukitoimia, joiden
kohdennuksesta päätetään myöhemmin.
Kaupunginjohdon, kaupunginhalltuksen ja valtuustoryhmien kesken on
jatkettu maaliskuussa aloitettua valmistelua, jossa etsitään vaihtoehtoja talouden
tasapainottamiseksi. Yhteenveto talousarvion ja -suunnitelman
tasopainottamistoimenpiteistä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020
ja saatetaan 15.6.2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tammi-huhtikuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Yhteenveto talousarvion ja -suunnitelman tasapainottamistoimenpiteistä käsitellään
kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020 ja saatetaan 15.6.2020
kaupunginvaltuuston tietoon.
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että käynnistettyjä neuvotteluja jatketaan
tavoitteena löytää ratkaisuvaihtoehdot talouden tasapainottamiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 396
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Ylijäämän kertyminen tammi-kesä 2020
2 Palvelulupaukset 1-6
3 Investoinnit 1-6
4 Talous- ja henkilöstöraportti 1-6
5 250htv raportti 4.8.2020
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Toimialakohtaiset ennusteet
Konsernihallinnon talous toteutuu talousarvion mukaan. ICT-yksikön kuluissa on ollut
nousupainetta, mutta kustannukset pystytään kattamaan muiden yksiköiden
alituksista.
Perusturva ennustaa edelleen 11,9 M€ ylitystä alkuperäiseen talousarvioon, jonka
lisäksi se hakee 1 M€ lisämäärärahaa tuottavuusohjelman toimeenpanemiseen.
Koronaviruksen vaikutusarvio perusturvalle on pidetty ennallaan n. -5,4 M€:ssa, josta
0,8 M€ on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Ylitysennuste muutettuun
talousarvioon verrattuna on yhteensä -17,4 M€.
Sivistystoimialan talouden arvioidaan toteutuvan n.
miljoona euroa muutettua talousarviota paremmin. Vaikka tuottoja on jäänyt
saamatta koronaviruksesta aiheutuneiden laitossulkujen takia, on vastaavasti kuluissa
tullut säästöjä. Koronaviruksen nettovaikutus sivistystoimialalle on jäämässä n. -0,2
miljoonaan euroon. Lisäksi kesäkuussa havaittiin, että kaupungin
eläkemenoperusteiset maksut oli ylibudjetoitu. Merkittävin vaikutus oli
sivistystoimialalle, jonka ennusteessa asia on huomioitu n. 0,5 M€ alituksena.
Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan osalta muutettu talousarvio alitetaan 0,1
miljoonalla eurolla. Koronavirustilanteen joukkoliikenteelle aiheuttamat
lisäkustannukset on katettu aiemmin keväällä myönnetyllä 0,5 M€ lisämäärärahalla.
Tekninen toimiala pysyy talousarviossa. Rakennusten myyntivoittojen arviota on
pudotettu 0,4 M€, mutta toimintamenoissa säästetään vastaava summa.
Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa pysyvänsä talousarviossa ja liikelaitokset
ennakoivat pieniä talousarvioylityksiä myyntitulojen heikennyttyä.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta. Kasvu selittyy osin kevään poikkeustilanteella, kun uusia
kuntouttavia työtoimintajaksoja ei voitu aloittaa.
Merkittävimmät määrärahamuutokset
Kesäkuussa on tehty seuraavat määrärahasiirrot toimialojen välillä:
Koronaviruksen aiheuttamien henkilöstösiirtojen johdosta n. 808 000 euron
määräraha on siirretty sivistystoimialalta perusturvalle. Siirto on tehty toteutuneiden
henkilöstökustannusten mukaisesti niiden sivistystoimialan työntekijöiden osalta,
joiden palkanmaksu on poikkeustilanteessa hoidettu perusturvan kustannuspaikoilta.
Osalle korvaavaa työtä tehneistä on maksettu palkka sivistystoimialan
kustannuspaikoilta. Näiden henkilöiden osalta ei tehdä määrärahasiirtoa, mutta
aiheutuneet kustannukset huomioidaan kuitenkin koronaviruksen vaikutusarvioissa.
Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on siirretty yhteensä 186 125 euroa
konsernihallinnon työllisyysyksiköltä toimialoille. Siirtosummissa on huomioitu, että
kaikkia kesätyöpaikkoja ei poikkeustilanteen takia pystytty täyttämään.
Henkilöstö
Kaupungin henkilöstön lukumäärä on kesäkuun viimeisenä päivänä viime vuoteen
verrattuna alhaisempi. Vakinaisten määrä kaupunkitasolla on hieman laskenut (- 16
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henkilöä, - 0,3 %). Kuitenkin vakinaisten määrä on kasvanut perusturvassa ja
konsernihallinnossa. Konsernihallinnon vakinaisten lukumäärän kasvu johtuu
toimintojen keskittämisestä. Perusturvassa Sosiaali- ja perhepalveluiden sekä Terveys-
ja sairaalapalveluiden vakinaisen henkilöstön lukumäärä on tasaisesti kasvanut.
Sivistys-, tekninen- ja ympäristö- ja lupapalvelut toimialojen vakinaisten määrä on
vastaavasti merkittävästi laskenut. Myös määräaikaisten, sijaisten sekä työllistettyjen
lukumäärä on laskenut.
Henkilötyövuodet kertovat henkilöstön määrästä mittarina paremmin kuin
henkilöstön lukumäärä kuukauden viimeisenä päivänä. Henkilötyövuosikertymä on
edelleen suurempi kuin vuoden 2019 toisen kvartaalin lopussa. Tämä johtuu lähinnä
matalasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluvan
vuoden henkilötyövuosien kuukausittainen toteuma on ollut tasaista ja vuoden lopun
henkilötyövuosikertymä jäänee 2019 tasolle tai jopa hieman sen alle.
Toimialoista vain perusturvan sekä Satakunnan pelastuslaitoksen
henkilötyövuosikertymä ovat edeltävää vuotta korkeammalla, joista perusturvan
kasvu on suuruudeltaan huomattavasti merkittävämpi. Vaikkakin sijaisia ja muita
määräaikaisia palvelussuhteita on koko kaupungissa lukumääräisesti edeltävään
vuoteen verraten vähemmän, on henkilötyövuosissa mitattuna heitä käytetty
kesäkuun loppuun mennessä enemmän. Sijaisia on paljon erityisesti kesäkuukausina
ja perusturvassa. Perusturvan palkallisten henkilötyövuosien kasvu on kuitenkin nyt
pysähtynyt. Rekrytointiin asetetut rajoitteet ja henkilöstösuunnitelmien
noudattaminen näkyvät siten palkallisten henkilötyövuosien kasvun rajoittajana
kesäkuukausina, jolloin tyypillisesti henkilöstöä on enemmän. Vakinaisen henkilöstön
suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötyövuosina) on samalla tasolla viime
vuoteen verrattuna (2020; 75,23 % ja 2019; 75,27 %).
Tammi- ja helmikuussa terveysperusteiset poissaolot olivat viime vuoteen verrattuna
alhaiset. Hyvä vuoden aloitus kuitenkin muuttui jyrkkään poissaolojen kasvuun
maaliskuussa. Pandemian alkaessa, työnantajan ohjeistuksen mukaisesti, kynnys
jäädä sairauslomalle oli matala. Siksi esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja oli
paljon erityisesti maaliskuussa. Maaliskuun jälkeen poissaolojen määrä on kuitenkin
laskenut edeltävän vuoden tasolle ja suunta näyttää hyvälle. Maaliskuussa
tavanomaista korkeammat terveyspoissaolot esiintyivät erityisesti toiminnoissa, joita
ei etätyönä ole mahdollista toteuttaa (perusturvassa, sivistystoimialalla ja
palveluliikelaitoksella). Etätyömääräyksellä oli selvä positiivinen vaikutus poissaolojen
määrään ja esimerkiksi konsernihallinnossa poissaoloissa näkyy merkittävä vähennys
viimevuoteen verrattuna.
Terveysperusteiset poissaolopäivien yhteismitallistettu kertymä on toisen kvartaalin
lopussa lähes samalla tasolla vuoden 2019 vastaavaan tilanteeseen verrattuna (- 0,6 %
alhaisempi kuin vuonna 2019). Palvelulupauksissa esitettyyn 5 % vähentymiseen
terveysperusteisissa poissaoloissa tuskin ylletään vuoden loppuun mennessä. Tämä
vaatisi vuoden viimeisiltä kuukausilta merkittävästi vähemmän poissaoloja viime
vuoteen verrattuna.
Palkkoja on maksettu 2 % enemmän edeltävään vuoteen verrattuna. Pääasiallinen syy
maksettujen palkkojen kasvuun on suurempi palkallisten henkilötyövuosien kertymä,
joka on suuruudeltaan lähes yhtä paljon (HTV2; + 1,2 %). Maksetuissa palkoissa
peruspalkan osuus on suuruudeltaan tyypillinen Porin kaupungin organisaatiossa, eli
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noin 75 %. Lisät ja palkkiot -palkkalaji on yhä hieman edeltävää vuotta alhaisempi,
johtuen 2019 vuoden alussa maksetusta kertaerästä, joka nosti poikkeuksellisesti
palkkalajin määrää. Tämä vaikuttaa myös osaltaan keskimääräisen maksetun palkan
(maksetut palkat/HTV2) matalaan arvoon (+ 0,7 %). Onkin odotettavissa, että
palkallisen henkilötyövuoden hinta tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä myös
lomaraha maksetaan tänä vuonna kokonaisena (maksetaan heinäkuussa). Lomarahat
ja -korvaukset -palkkalajin kasvu on hidastunut Q1 verrattuna, vaikkakin kertymä on
yhä suurempi kuin edeltävänä vuonna. Kvartaaleiden väliseen eroon vaikuttaa
päättyneiden palvelussuhteiden lomakorvausten toteutuminen kvartaalien välillä.
Vakinaisia päättyneitä palvelussuhteita on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla
merkittävästi enemmän, kuin edeltävänä vuonna.
Perusturvassa sunnuntaityökorvaus -palkkalajin maksu jaksottuu epätasaisesti
kuukausien kesken ja saa työaikalisät -tilaston näyttämään todellista suurempaa
kasvua.
Vaihtuvuus päättyneiden palvelussuhteiden näkökulmasta on nyt selvästi kasvanut,
niin edeltävään vuoteen, kuin edeltävään kvartaaliinkin verrattuna. Eläköitymisen
ennusteen osoittama vanhuuseläköitymisien kasvu näkyy nyt selvästi tilastoissa (+ 25
%). Myös muista syistä, kuin eläköitymisistä johtuvat palvelussuhteiden päättymiset
ovat kasvaneet.
Investoinnit
Teknisen toimialan investointien toteutus on jatkunut työohjelman mukaisesti pois
lukien Jokikeskus-hanke, joka siirtyy koronaviruksesta johtuvien materiaalin
toimitusvaikeuksien takia pääosin toteutettavaksi vuoteen 2021.
Verotulot
Talousyksikön controller-tiimin laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton
kesäkuussa päivitettyyn ennustekehikkoon. Taustaoletuksena on, että BKT laskee tänä
vuonna yli kuusi prosenttia. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan
paikallisia tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin
realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus.
Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän
jäämistä talousarviosta n. 18,7 miljoonalla eurolla eli 6,5 %:lla.
Koronan takia kuntien osuutta yhteisöveroon on päätetty korottaa 10 %-yksiköllä
(kuntien osuus aiemmin 32,13%, tänä vuonna 42,13%). Jako-osuuden korotuksen
kokonaisvaikutukseksi on arvioitu Porille 3,6 M€. Tästä huolimatta yhteisövero-
osuudet jäävät ennusteen mukaan n. 2,0 M€ talousarviota pienemmäksi.
Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€
alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan
myöntämien maksuaikojen takia n. 0,4 M€ vajaus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät
talousarviosta 1,2 M€.
Kokonaisuutena verokertymä on nyt 3,6 % parempi, kuin viime vuonna tähän aikaan.
Tämä johtuu kuitenkin kiinteistöveron tilitysaikataulusta ja yhteisöveron tälle vuodelle
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päätetystä korona jako-osuuden muutoksesta. Kiinteistöveron kertymä on
vertailukelpoinen taas lokakuussa ja yhteisöveron jako-osuus palautuu vanhalle
tasolle ensi vuonna.
Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta
ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on nyt 330,9 M€ ja ennuste on edelleen 309,0
M€ eli vajetta ennustetaan 21,9 M€. Ennuste perustuu oletukseen, että
koronaepidemia hiipuu eikä toista aaltoa tule.
Valtionosuudet
Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen 8.6.2020. Sen
osana päätettiin myös kehysriihessä (8.4.) päätetyn koronavirusepidemian
kuntatalouden tukipaketin tarkemmista laskentaperusteista. Peruspalvelujen
valtionosuutta korotettiin 550 M€, josta kolmasosa kohdennetaan tasasuuruisesti
asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämisessä tänä vuonna
sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia tukeviin palveluihin lisätään peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€.
Iäkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisätään 60 M€. Aiemmin on tehty
päätös verotulomenetysten lisäkompensaatiosta kunnille 547 M€. Edellä mainittujen
päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet sisältäen
verotulomenetysten kompensaatiot ovat vuonna 2020 arviolta 177,4 M€. Opetus- ja
kulttuuritoimen valtionosuudet on myös tarkistettu ja ne ovat -5,9 M€. Yhteensä Porin
valtionosuudet ovat 171,5 M€. Talousarviossa valtionosuuksien yhteismääräksi
arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 18 M€ talousarviota
paremmin.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut jäävät talousarviosta 1,5 M€, koska Porin Sataman tulos jää
heikoksi eikä se pysty tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille.
Poistojen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.
Tammi-huhtikuun tulosennuste osoitti lähes 53 M€ alijäämää. Nyt laadittu ennuste
sisältää ensimmäistä kertaa myös valtion tukitoimien vaikutuksen. Tästä johtuen
tulosennuste on parantunut merkittävästi ja se on nyt n. -34,5 M€.
Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta
2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. 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. Kaupunginvaltuustolle esiteltiin 15.6.2020 kokouksessa
alustava esitys vaihtoehdoista talouden tasapainottamiseksi. Asian valmistelu jatkuu
vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi ja todeta, että negatiivisen tulosennusteen edellyttämät
lisätoimenpiteet saatetaan kaupunginhallituksen seuraavien kokousten käsittelyyn
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siten, että toimenpiteet aikatauluineen voidaan saattaa kaupunginvaltuuston
seuraavan kokouksen tietoon ja huomioida vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.
Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat
päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun epidemian
lopulliset vaikutukset ja vuonna 2020 kaupungin talouteen ja valtion kuntiin
kohdentamat tukitoimenpiteet ovat tiedossa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 24.08.2020, § 97
Liitteet

1 Ylijäämän kertyminen tammi-kesä 2020
2 Palvelulupaukset 1-6
3 Investoinnit 1-6
4 Talous- ja henkilöstöraportti 1-6
5 250htv raportti 4.8.2020
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.8.2020.
Asian aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty
seuraavat liitteet: 1) Ylijäämän kertyminen tammi-kesä 2020 2) Palvelulupaukset 1-6 3)
Investoinnit 1-6 4) Talous- ja henkilöstöraportti 1-6 5) 250 htv raportti 4.8.2020.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportin
tammi-kesäkuulta 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 469
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-7
2 Investoinnit 1-7
Toimialakohtaiset ennusteet
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Konsernihallinnon talous on ylittymässä miljoonalla eurolla. Työllistettyjen
palkkaamiseen tarvitaan vähintään 850 000 euron määrärahalisäys, jotta
työllistämistä voidaan jatkaa alkuvuoden tasolla. Koronaepidemian vuoksi
työmarkkinatuen kuntaosuuksia kertyy maksettavaksi tänä vuonna noin 1,5-2
miljoonaa euroa tavanomaista enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousun
hillitsemiseksi työllistämistoimenpiteitä on kohdistettu erityisesti ns. sakkolistalla
oleviin henkilöihin. Ilman lisämäärärahaa työllistäminen pysähtyy ja sakkomaksuja
kertyy tätäkin enemmän. Lisäksi 1.1.2021 käynnistyvä työllisyyden kuntakokeilu
aiheuttaa kustannuksia jo tämän vuoden puolella, sillä henkilöstön työsuhteet ja
koulutukset alkavat 1.10.2020. Lisähenkilöstön palkkaaminen, kokeiluun siirtyvän
henkilöstön palkantarkistukset sekä kalustohankinnat vaativat noin 150 000 euroa.
Kuntakokeilun alkamiseen ei ole varauduttu talousarviossa.
Perusturvan ylitysennuste alkuperäiseen talousarvioon on pidetty ennallaan 11,9
miljoonassa eurossa, minkä lisäksi perusturvalle on myönnetty 1 M€ lisämääräraha
tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon (KV 24.8.2020 § 113). Tämä määrärahamuutos
ei vielä näy heinäkuun raportilla. Koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia on
toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 1,4 M€, josta 0,8 M€ on katettu
määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Lisäksi koronavirus aiheuttaa jatkuvia
kustannuksia lisääntyneinä sairauspoissa-oloina. Esimerkiksi vanhustenhoidossa on
24.8. päivitetyn arvion mukaan 100 henkilöä normaalitilannetta enemmän pois töistä.
Tästä aiheutuu n. 0,4 M€ sijaiskustannukset kuukausittain. Koronatilanteen
kehittymisestä riippuen sijaiskustannusten toteutumiseen liittyy edelleen paljon
epävarmuustekijöitä, joten ylitysennuste muutettuun talousarvioon verrattuna on
pidetty ennallaan -17,4 miljoonassa eurossa.
Sivistystoimialan talouden arvioidaan toteutuvan n.1,4 miljoonaa
euroa muutettua talousarviota paremmin. Rajoituksia purettiin kesän aikana, ja tämä
on näkynyt maksutuottojen palautumisena normaalimmalle tasolle etenkin
varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja kulttuurilaitosten osalta. Ennusteen mukaan
toimintatuotot tulevat kuitenkin jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi.
Tuottojen ennustaminen syksyn osalta on haasteellista, koska on merkkejä siitä, että
koronatilanne kääntyisi huonompaan suuntaan. Toimintakulut ovat toteutuneet
talousarviota pienempinä. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa
sivistystoimialan henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä
koronatilanteen vuoksi ja kustannuksia vastaava määrärahasiirto (0,8 M€) on kesän
aikana tehty sivistystoimialalta perusturvan toimialalle. Palvelujen ostoissa menojen
pienentyminen johtuu etupäässä koulujen ja päiväkotien ateriapalvelujen sekä
koulukuljetusten vähentämisestä kevään aikana.
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala on ilmoittanut, että aiemmin keväällä
myönnetty 0,5 M€ lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle koronatilanteesta
aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Tuoreiden laskelmien mukaan tarvittavan
tuen määrä vuonna 2020 tulee olemaan 795 000 euroa, mikä tarkoittaa muut säästöt
huomioiden toimialan kehyksen ylittymistä noin 0,2 miljoonalla eurolla.
Tekninen toimiala pysyy talousarviossa. Rakennusten myyntivoitot toteutuvat 0,4 M€
talousarviota heikommin, mutta toiminta-menoissa säästetään vastaava summa.
Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa pysyvänsä talousarviossa ja liikelaitokset
ennakoivat pieniä talousarvioylityksiä myyntitulojen heikennyttyä.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

24/2020

28 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta.
Henkilöstö
Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta
2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. 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.
Henkilöstön lukumäärässä ollaan melko lähellä viime vuoden heinäkuun tasoa
(heinäkuun viimeisenä päivänä 1,4 prosenttia matalampi kuin edeltävänä vuonna).
Vakinaisten määrä on hieman laskenut (-19 henkilöä), kuten määräaikaisten,
työllistettyjen ja oppisopimussuhteistenkin lukumäärät. Päättyneitä palvelussuhteita
on vuoden alusta laskien 207 kappaletta, joissa henkilön työpanos poistuu
kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan aikaan vuonna 2019 näitä
päättymisiä oli 172 kappaletta. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat
hieman kasvaneet. Tämän lisäksi palvelussuhteen päättymissyitä on vielä useita, jotka
eivät tarkoita suoraan henkilön työpanoksen poistumista, vaan teknistä muutosta
palvelussuhteessa tai esimerkiksi osa-aikaisuutta. Täyttölupahakemuksia on 1.1.2020
– 2.9.2020 välisenä tehty 182 kappaletta, joista 2 on hylätty.
Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman kasvaneet vuoden 2019 vastaavaan
ajankohtaan verrattuna (+ 0,3 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun
ja ovat pysyneet edeltävien vuosien tasolla heinäkuuhun asti. Pandemian
aiheuttamassa vallitsevassa tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja oli
maaliskuussa erityisen paljon, aiheuttaen tilastoihin piikin, jota tuskin kurotaan kiinni
loppuvuoden aikana. Etätyön tekeminen on vähentänyt huomattavasti poissaoloja
toiminnoissa, joissa etätyö on mahdollista.
Investoinnit
Jokikeskus-hanke siirtyy koronaviruksesta johtuvien materiaalin toimitusvaikeuksien
takia pääosin toteutettavaksi vuoteen 2021. Muilta osin työohjelmaan tehtyjä
muutoksia on käsitelty teknisessä lautakunnassa elo-syyskuussa.
Verotulot
Talousyksikön controller-tiimin laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton
kesäkuussa päivitettyyn ennustekehikkoon. Taustaoletuksena on, että BKT laskee tänä
vuonna yli kuusi prosenttia. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan
paikallisia tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin
realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus.
Kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän jäämistä
talousarviosta n. 18,7 miljoonalla eurolla eli 6,5 %:lla.
Koronan takia kuntien osuutta yhteisöveroon on päätetty korottaa 10 %-yksiköllä
(kuntien osuus aiemmin 32,13 %, tänä vuonna 42,13 %). Jako-osuuden korotuksen
kokonaisvaikutukseksi on arvioitu Porille 3,6 M€. Tästä huolimatta yhteisövero-
osuudet jäävät ennusteen mukaan n. 2,0 M€ talousarviota pienemmäksi.
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Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€
alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan
myöntämien maksuaikojen takia n. 0,4 M€ vajaus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät
talousarviosta 1,2 M€.
Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta
ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 M€ ja ennuste on edelleen 309,0 M€
eli vajetta ennustetaan 21,9 M€.
Valtionosuudet
Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen 8.6.2020. Sen
osana päätettiin myös kehysriihessä (8.4.) päätetyn koronavirusepidemian
kuntatalouden tukipaketin tarkemmista laskentaperusteista. Peruspalvelujen
valtionosuutta korotettiin 550 M€, josta kolmasosa kohdennetaan tasasuuruisesti
asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämisessä tänä vuonna
sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia tukeviin palveluihin lisätään peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€.
Iäkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisätään 60 M€. Aiemmin on tehty
päätös verotulomenetysten lisäkompensaatiosta kunnille 547 M€. Edellä mainittujen
päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet sisältäen
verotulomenetysten kompensaatiot ovat vuonna 2020 arviolta 177,4 M€. Opetus- ja
kulttuuritoimen valtionosuudet on myös tarkistettu ja ne ovat -5,9 M€. Yhteensä Porin
valtionosuudet ovat 171,5 M€. Talousarviossa valtionosuuksien yhteismääräksi
arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 18 M€ talousarviota
paremmin.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut jäävät talousarviosta 1,5 M€, koska Porin Sataman tulos jää
heikoksi, eikä se pysty tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille.
Poistojen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.
Tammi-huhtikuun tulosennuste osoitti lähes 53 M€ alijäämää. Kesäkuun ennusteessa
huomioitiin valtion tukitoimien vaikutus ja tuolloin tulosennusteeksi muodostui -34,5
M€. Heinäkuun raportissa tulosennuste on heikentynyt 0,7 miljoonalla eurolla
-35,2 miljoonaan euroon. Tulosta on kohentanut sivistystoimialan parempi ennuste
ja heikentänyt työllisyysmenoihin ennustettu ylitys.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-heinäkuun talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi. Talouden tasapainottamiseen etsitään edelleen keinoja vuoden 2021
talousarvion valmistelun yhteydessä yhdessä toimialojen kanssa. Myös 24.8.2020
käynnistetyn yhteistoimintamenettelyn tulokset tullaan huomioimaan tässä
yhteydessä.
Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat
päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun epidemian
lopulliset vaikutukset ja vuonna 2020 kaupungin talouteen ja valtion kuntiin
kohdentamat tukitoimenpiteet ovat tiedossa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 519
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 250htv raportti KH 5.10.2020
2 Investoinnit 1-8
3 Talous- ja henkilöstöraportti 1-8
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupungissa on astunut voimaan organisaatiouudistuksia 1.9.2020 alkaen. Tämä
elokuun raportti on viimeinen, joka raportoidaan vielä vanhalla
organisaatiorakenteella. Organisaatiouudistuksiin liittyvät määrärahasiirrot
valmistellaan raportointiteknisistä syistä päätöksentekoon lokakuun aikana.
Konsernihallinnon talous on ylittymässä miljoonalla eurolla. Työllistettyjen
palkkaamiseen tarvitaan vähintään 850 000 euron määrärahalisäys, jotta
työllistämistä voidaan jatkaa alkuvuoden tasolla. Koronaepidemian vuoksi
työmarkkinatuen kuntaosuuksia kertyy maksettavaksi tänä vuonna noin 1,5-2
miljoonaa euroa tavanomaista enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousun
hillitsemiseksi työllistämistoimenpiteitä on kohdistettu erityisesti ns. sakkolistalla
oleviin henkilöihin. Ilman lisämäärärahaa työllistäminen pysähtyy ja sakkomaksuja
kertyy tätäkin enemmän. Lisäksi 1.1.2021 käynnistyvä työllisyyden kuntakokeilu
aiheuttaa kustannuksia jo tämän vuoden puolella, sillä henkilöstön työsuhteet ja
koulutukset alkavat 1.10.2020. Lisähenkilöstön palkkaaminen, kokeiluun siirtyvän
henkilöstön palkantarkistukset sekä kalustohankinnat vaativat noin 150 000 euroa.
1.9.2020 toimintansa aloittanut elinvoima- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan
23.9.2020 päättänyt 1 M€ ylityspyynnön esittämisestä uuden toimialan määrärahoihin.
Perusturvalle on myönnetty 1 M€ lisämääräraha tuottavuusohjelman
täytäntöönpanoon (KV 24.8.2020 § 113). Tämän lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt
perusturvalautakunnan esityksestä esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi
talousarviomuutoksena vuodelle 2020 määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ (KH
7.9.2020 § 467). Koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia on toteutunut elokuun
loppuun mennessä n. 1,4 M€, josta 0,8 M€ on katettu määrärahasiirrolla
sivistystoimialalta. Lisäksi koronavirus aiheuttaa jatkuvia kustannuksia lisääntyneinä
sairauspoissa-oloina. Esimerkiksi vanhustenhoidossa on 24.8. päivitetyn arvion
mukaan 100 henkilöä normaalitilannetta enemmän pois töistä. Tästä aiheutuu n. 0,4 M
€ sijaiskustannukset kuukausittain. Koronatilanteen kehittymisestä
riippuen sijaiskustannusten toteutumiseen liittyy edelleen paljon
epävarmuustekijöitä. Ylitysennuste muutettuun talousarvioon verrattuna on -16,4
miljoonaa euroa.
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Sivistystoimialan ennusteessa ei ole heinäkuun tilanteen jälkeen tapahtunut
muutoksia. Talouden arvioidaan toteutuvan n.1,4 miljoonaa
euroa muutettua talousarviota paremmin. Rajoituksia purettiin kesän aikana, ja tämä
on näkynyt maksutuottojen palautumisena normaalimmalle tasolle etenkin
varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja kulttuurilaitosten osalta. Ennusteen mukaan
toimintatuotot tulevat kuitenkin jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi.
Tuottojen ennustaminen syksyn osalta on haasteellista, koska on merkkejä siitä, että
koronatilanne kääntyisi huonompaan suuntaan. Toimintakulut ovat toteutuneet
talousarviota pienempinä. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa
sivistystoimialan henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä
koronatilanteen vuoksi ja kustannuksia vastaava määrärahasiirto (0,8 M€) on kesän
aikana tehty sivistystoimialalta perusturvan toimialalle. Palvelujen ostoissa menojen
pienentyminen johtuu etupäässä koulujen ja päiväkotien ateriapalvelujen sekä
koulukuljetusten vähentämisestä kevään aikana.
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala on ilmoittanut, että aiemmin keväällä
myönnetty 0,5 M€ lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle koronatilanteesta
aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Tuoreiden laskelmien mukaan tarvittavan
tuen määrä vuonna 2020 tulee olemaan 795 000 euroa, mikä tarkoittaa toimialan
kehyksen ylittymistä noin 0,3 miljoonalla eurolla. Ylitys pyritään kattamaan uuden
elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahoista.
Teknisen toimialan ennustetta on parannettu 0,4 M€:lla. Rakennusten myyntivoitot
toteutuvat talousarviota heikommin, mutta toimintamenoissa säästetään
merkittävämpi summa..
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta.
Henkilöstö
Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta
2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. 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.
Henkilöstön lukumäärässä ollaan -225 henkilöä (-3,5 %) viime vuoden elokuun
tason alapuolella (heinäkuun viimeisenä päivänä oltiin -1,4 % edeltävän vuoden
heinäkuun alapuolella). Vakinaisten määrä on kasvanut 2:lla heinäkuusta, mikä on
hyvin vähän elokuussa tyypillisesti tapahtuvaan vakinaisten määrän kasvuun (koulujen
lukukauden alkaminen).
Muutos viime vuoden elokuuhun on vakinaisten osalta -30 henkilöä. Merkittävin
muutos on kuitenkin määräaikaisissa palvelussuhteissa, joiden määrä
on laskenut selvästi, -170 henkilöä (Perusturva -137 hlö ja Palveluliikelaitos -20 hlö).
Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötyövuosina)
on lähes sama viime vuoteen verrattuna (2020; 76,9 % ja 2019; 77,1 %).
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Vakinaisten päättyneitä palvelussuhteita on vuoden alusta laskien 233 kappaletta,
joissa henkilön työpanos poistuu kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan
aikaan vuonna 2019 näitä päättymisiä oli 215 kappaletta. Vanhuus- ja
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat hieman kasvaneet.
Tämän lisäksi palvelussuhteen päättymissyitä on vielä useita, jotka eivät tarkoita
suoraan henkilön työpanoksen poistumista, vaan teknistä muutosta
palvelussuhteessa tai esimerkiksi osa-aikaisuutta. Täyttölupahakemuksia on 1.1.2020
– 2.9.2020 välisenä aikana tehty 182 kappaletta, joista 2 on hylätty. Hakemuksien
lukumäärä on 1.6. – 10.9. välisenä aikana pudonnut noin 30 % viimevuoteen
verrattuna (40 kpl; 2020 ja 56 kpl; 2019).
Henkilötyövuosikertymä on edelleen suurempi kuin vuoden 2019 vastaavaan aikaan
(HTV2; + 0,3 %). Tämä johtuu lähinnä matalasta henkilöstön määrästä vuoden 2019
ensimmäisellä neljänneksellä (Seuturekryn viimeiset palvelussuhteet). Toimialoista
vain perusturvan sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilötyövuosikertymät ovat
edeltävää vuotta korkeammalla, joista perusturvan kasvu on suuruudeltaan niin
merkittävä, että se vetää koko kaupungin HTV2 kertymän mainittua +0,3 % edeltävää
vuotta korkeammaksi. Kaikkien perusturvan palvelualueiden henkilötyövuosimäärät
ovat hitaasti kasvaneet vuoden 2019 alusta asti.
Rekrytointiin asetetut rajoitteet ja henkilöstösuunnitelmien noudattaminen näkyvät
palkallisten henkilötyövuosien kasvun rajoittajana kesäkuukausina, jolloin tyypillisesti
henkilöstöä on enemmän. Myös elokuun HTV2 oli vuoden 2019 elokuuhun verrattuna
alhaisempi ja vain vähän 2018 tason yläpuolella, vaikka elokuussa 2018 ostettiin
merkittävä määrä sijaisuuksista ostopalveluna. Rekrytointirajoitteet näkyvät
erityisesti määräaikaisten ja sijaisten käytön vähenemisenä. Tämä johtaa siihen,
että vuoden 2020 HTV2 kertymä lähestyy vuoden lopussa 2019 tasoa tai jää jopa 2019
tason alapuolelle.
Kehittämispäällikkö Minna Ojala esittelee kokouksessa palveluksesta poistuneiden
vakanssikohtaiset tiedot.
Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat nyt hieman alle vuoden 2019 vastaavaan
ajankohdan tasoa (- 0,5 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun
ja laskevat edelleen. Suunta on hyvä, vaikkakin kausiluonteisesti on odotettavissa, että
poissaolojen määrä lisääntyy syksyllä. Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa
tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja oli maaliskuussa erityisen
paljon, aiheuttaen tilastoihin piikin, jota tuskin kurotaan kiinni loppuvuoden aikana.
Etätyön tekeminen on vähentänyt huomattavasti poissaoloja toiminnoissa, joissa
etätyö on mahdollista.
Investoinnit
Jokikeskus-hanke siirtyy pääosin toteutettavaksi vuoteen 2021. Hanke huomioidaan
talousarvion 2021 valmistelussa. Muilta osin investointien toteuttaminen on jatkunut
normaalisti ja tekninen lautakunta on hyväksynyt toimivaltansa puitteissa muutoksia
työohjelmaan.
Verotulot
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Talousyksikön controller-tiimin 18.9. laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton
syyskuussa päivitettyyn ennustekehikkoon sekä valtion budjettiriihestä
saatuihin tietoihin. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan paikallisia
tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin
realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus.
Verotuloarviot ovat parantuneet heinäkuun ennusteesta merkittävästi, koska
aiempi ennuste sisälsi oletuksen, että yritykset hakevat verojen maksujärjestelyjä
myös kunnallisverojen osalta noin 400 miljoonan euron edestä koko maan tasolla.
Uusien tietojen valossa järjestelyä on kuitenkin haettu vain noin 100 miljoonalle
eurolle. Vastaavasti valtionosuuksissa keväällä päätettyä verotulomenetysten
kompensaatiota on pienennetty Porin osalta 7,5 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan
euroon.
Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän
jäämistä talousarviosta n. 13,6 miljoonalla eurolla eli 4,7 %:lla.
Koronatilanteen takia kuntien osuutta yhteisöveroon on päätetty korottaa 10 %-
yksiköllä (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, tänä vuonna 42,13 %). Jako-osuuden
korotuksen kokonaisvaikutukseksi on arvioitu Porille 3,6 M€. Yhteisövero-odotukset
ovat parantuneet heinäkuun ennusteesta vajaalla miljoonalla eurolla ja ne jäävät
ennusteen mukaan n. 1,1 M€ talousarviota pienemmäksi.
Kiinteistöverojen osalta ennuste on talousarvioon verrattuna n. 0,6 M€ heikompi.
Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta
ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 M€ ja ennuste on nyt 315,6 M€ eli
vajetta ennustetaan 15,3 M€. Ennuste on kuitenkin parantunut heinäkuun arviosta 6,6
miljoonalla eurolla.
Valtionosuudet
Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen 8.6.2020. Sen
osana päätettiin myös kehysriihessä (8.4.) päätetyn koronavirusepidemian
kuntatalouden tukipaketin tarkemmista laskentaperusteista. Peruspalvelujen
valtionosuutta korotettiin 550 M€, josta kolmasosa kohdennetaan tasasuuruisesti
asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämisessä tänä vuonna
sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia tukeviin palveluihin lisättiin peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€.
Iäkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisättiin 60 M€.
Aiemmin tehtyä päätöstä verotulomenetysten lisäkompensaatiosta kunnille
tarkistettiin vuoden 2020 viidennessä lisätalousarviossa ja summaa on pudotettu 547
miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Porin osalta verotulomenetysten
kompensaatio putoaa n. 5,9 M€. Budjettiriihen yhteydessä päätettiin kuitenkin 6.
lisätalousarviossa korottaa peruspalvelujen valtionosuuksia 400 M€ aiemmin
päätettyjen tukitoimien lisäksi. Tukisumma kohdennetaan kunnille samoin perustein
kuin 4. lisätalousarviossa. Tällöin vaikutus Porille on lähes sama kuin
verotulomenetysten kompensaatiossa tapahtunut pudotus eli 5,8 M€.
Edellä mainittujen päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen
valtionosuudet sisältäen verotulomenetysten kompensaatiot ovat vuonna 2020
arviolta 178 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat -5,9 M€.
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Valtionosuudet yhteensä ovat 172,1 M€. Talousarviossa valtionosuuksien
yhteismääräksi arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 18,6 M
€ talousarviota paremmin.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut jäävät talousarviosta 1,5 M€, koska Porin Sataman tulos jää
heikoksi, eikä se pysty tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille.
Poistojen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.
Tammi-heinäkuun tulosennuste osoitti 35,2 M€ alijäämää. Kasvaneet verotuloarviot ja
valtion budjettiriihessä päätetty uusi tukipaketti ovat parantaneet tulosta. Uusi
ennuste kaupungin vuoden 2020 tulokseksi on nyt -27,5 M€.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-elokuun talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi. Talouden tasapainottamiseen etsitään edelleen keinoja vuoden 2021
talousarvion valmistelun yhteydessä. Myös 24.8.2020 käynnistetyn
yhteistoimintamenettelyn tulokset tullaan huomioimaan tässä yhteydessä.
Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat
päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun epidemian
lopulliset vaikutukset ja vuonna 2020 kaupungin talouteen ja valtion kuntiin
kohdentamat tukitoimenpiteet ovat tiedossa.
Kokouskäsittely
Controller Minna Ojala ja HR-asiantuntija Juha Kalli olivat kutsuttuina asian käsittelyn
ajan kokouksessa klo 13.17 - 14.14.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan pelastuslaitos
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Sivistyslautakunta, § 207,22.09.2020
Kaupunginhallitus, § 520, 05.10.2020
§ 520
Porin lukion perustaminen
PRIDno-2020-5118
Sivistyslautakunta, 22.09.2020, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 §83 Porin suomalaisen yhteislyseon
lukion ja Porin Lyseon lukion hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2021 alkaen.
Tämänhetkiset 9. luokan oppilaat aloittavat ensi syksynä opiskelun1.8.2021 alkaen
hallinollisesti yhdistetyssä Porin lukiossa. Haku Porin lukioon tapahtuu yhteisvalinnan
kautta 23.2.-23.3.2021. Ennen yhteisvalintaa Opetushallituksen Opintopolku.fi-
palveluun tulee syöttää Porin lukion opintotarjonta, jonka pohjalta opiskelevaksi
aikovat tekevät hakua koskevat valinnat. Jotta lukion opiskelijavalinnat lukuvuoden
2021-2022 osalta on mahdollista hallinnollisesti toteuttaa edellyttää Opetushallitus
opintotarjonnan syöttämistä Opintopolku.fi -palveluun 7.10.2020 mennessä.
Porin kaupungilla on lukiokoulutuksen järjestämislupa. Lukiolaki jättää päätöksenteon
lukioverkosta ja oppilaitosten nimistä koulutuksen järjestäjälle.
Lukioiden hallinnollinen yhdistäminen edellyttää, että Porin suomalaisen yhteislyseon
lukio ja Porin Lyseon lukio lopetetaan 31.7.2021 ja perustetaan uusi Porin lukio
1.8.2021 alkaen.
Muita uuden lukion toiminnan käynnistämiseen liittyviä asioita valmistellaan
lukuvuoden 2020-2021 aikana opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistaen ja yhteisesti
valmistellut asiat tuodaan tarvittaessa päätettäväksi toimivaltaiselle toimielimelle.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 §83 päätöksen toimeenpanemiseksi
sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin suomalaisen yhteislyseon
lukion sekä Porin Lyseon lukion toiminta lakkautetaan 31.7.2021 ja Porin lukio
perustetaan 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 520
Valmistelija / lisätiedot:
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Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Sivistyslautakunta käsitteli Porin lukion perustamista kokouksessaan 22.9.2020 § 207.
Asian tarkempi esittely ja käsittely sivistyslautakunnassa käy ilmi asian
historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Porin suomalaisen yhteislyseon lukion sekä Porin
Lyseon lukion toiminta lakkautetaan 31.7.2021 ja Porin lukio perustetaan 1.8.2021
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistystoimiala
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Sivistyslautakunta, § 209,22.09.2020
Kaupunginhallitus, § 521, 05.10.2020
§ 521
Kesäyliopiston lakkauttaminen
PRIDno-2020-5106
Sivistyslautakunta, 22.09.2020, § 209
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Porin kesäyliopisto aloitti toimintansa 1.1.2014, kun Länsi-Suomen kesäyliopisto
lopetti toimintansa. Porin kesäyliopisto sai ylläpitämisluvan 9.12.2013 ja ylläpitäjäksi
tuli Porin kaupunki. Kesäyliopisto sijoittuu Porin kaupungin sivistystoimialan
opetusyksikköön, Porin seudun kansalaisopiston yhteyteen. Rehtorina toimii
kansalaisopiston rehtori. Kesäyliopistossa on yksi päätoiminen koulutussuunnittelija.
Oppilaitos käyttää kansalaisopiston opistotalon tiloja ja opiston tukipalveluja.
Kesäyliopiston budjetti on noin 80 000 euroa vuodessa. Siitä suurin osa on kulunut
koulutussuunnittelijan palkkaan. Myös rehtorin, opiston suunnittelijan ja tieto- ja
viestintätekniikan suunnittelijaopettajan työajasta pieni osa on budjetoitu
kesäyliopistoon. Tuloja vuositasolla on ollut noin 35 000 euroa ja menoja noin 115 000
euroa. Valtionosuus on viime vuosina toiminnan painopisteen siirtymisen myötä
pudonnut noin 20 000 euroon vuodessa.
Porin kesäyliopiston päätoimintamuotoina ovat olleet ammatillinen
henkilöstökoulutus, avoin yliopisto, tilauskoulutus ja kaupungin henkilöstökoulutus
yhdessä HR-yksikön kanssa. Näistä suurimmaksi on muodostunut viime vuosina
kaupungin oma henkilöstökoulutus, jota HR-yksikkö on yhä keskitetymmin ohjannut,
ja joka ei ole kesäyliopiston valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaa, kuten ei
tilauskoulutuskaan. Kesäyliopiston koulutussuunnittelija on lisäksi järjestänyt
opetusyksikön omia, usein hankerahalla rahoitettuja, koulutuksia sekä osallistunut
kansalaisopiston käytännön asioiden hoitamiseen. Koko työpanos ei siis ole
kohdistunut kesäyliopistotoimintaan.
Porin kaupungin sisäisen koulutuksen järjestämisvastuu on siirretty HR-yksilöltä Porin
kesäyliopistolle henkilöstöjaoston päätöksellä 19.5.2015 § 105. Kesäyliopiston
lakkauttamisen myötä järjestämisvastuu tulee määritellä uudelleen. Porissa halutaan
keskittää sisäistä henkilöstökoulutusta HR-yksikölle. Toimialojen koulutusmäärärahoja
on jo siirretty HR-yksikölle vuodelle 2021. HR-yksiköllä on jo nyt keskeinen rooli
sisäisissä henkilöstökoulutuksissa. Kesäyliopiston koulutusuunnittelija on suunniteltu
siirrettävän HR-yksikköön.
Tilauskoulutus on ollut hyvin pienimuotoista, eikä sen järjestäminen lain mukaan saa
tuottaa voittoa. Myöskään kesäyliopiston järjestämällä ammatillisella
täydennyskoulutuksella ei ole alueella paljonkaan kysyntää ja kenttä on hyvin kilpailtu.
Avoin yliopisto, Torstai-Akatemia, siirtotenttipalvelu ja yleisötilaisuudet ovat myös
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olleet kesäyliopiston toimintamuotoja, ja niille on paljon kysyntää, mutta niitä voidaan
hyvin jatkaa kansalaisopiston toimintoina. Kaupungin kesäyliopiston toiminnan
jatkaminen tässä toimintaympäristössä ei ole enää tarkoituksenmukaista.
Säästöä kesäyliopiston lakkauttaminen tuottaa kaupunkitasolla vain vähän, eli
Suomen kesäyliopistoliiton jäsenmaksun 4000 euroa vuodessa ja
kurssihallintaohjelman käyttölisenssin, noin 1900 euroa vuodessa, sillä
koulutussuunnittelija jää kaupungin palvelukseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan kesäyliopiston lakkauttamista
haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ministeriöstä, ja siihen tarvitaan Porin
kaupungin lainvoimainen päätös siitä, että tätä ylläpitämisluvan peruuttamista
haetaan. Jotta lakkauttaminen tulisi voimaan kuluvan vuoden lopussa 31.12.2020,
tulisi lakkauttamista hakea ministeriöstä mahdollisimman pian.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin kesäyliopiston toiminta
lakkautetaan 31.12.2020.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 521
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Sivistyslautakunta käsitteli Porin kesäyliopiston lakkauttamista kokouksessaan
22.9.2020 § 209. Asian tarkempi esittely ja käsittely sivistyslautakunnassa käy ilmi
asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Porin kesäyliopiston toiminta lakkautetaan 31.12.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistystoimiala
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§ 522
Ennakkokäsityspyyntö kaupunginhallitukselle, liittyen lentokenttäalueen kehittämiseen
PRIDno-2020-5227
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Ennakkokäsityspyyntö_23.9.2020_Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin
Aikuiskoulutussäätiö ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, alkuperäinen
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29
2 Ennakkokäsityspyyntö_23.9.2020_Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin
Aikuiskoulutussäätiö ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö (suojattu)
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin Aikuiskoulutussäätiö ja Länsi-Suomen
Pelastusharjoitusaluesäätiö ovat lähettäneet Porin kaupunginhallitukselle 23.9.2020
päivätyllä kirjeellä ilmoituksen merkittävästä toiminnallisesta hankkeesta ja pyytävät
Porin kaupungin ennakkokäsitystä kirjeessä kuvatusta hankkeesta, jossa osana
Satakuntaliiton koordinoimaa Porin lentokenttäalueen kehittämistä on laadittu
suunnitelma alueella toimivien koulutusorganisaatioiden (Suomen Ilmailuopisto, Länsi-
Suomen Pelastusharjoitusalue ja WinNova) yhteiskäyttöön rakennettavasta
koulutuskeskuksesta. Hankkeen tarkoitus on luoda kyseisille toimijoille asian- ja
ajanmukaiset oppimisympäristöt, mahdollistaa pelastusharjoitusalueen kehittäminen
valtakunnallisen ja kansainvälisen tason koulutuskeskukseksi sekä vahvistaa
Satakunnan vetovoimaisuutta yritystoiminnan, työelämän ja
opiskelumahdollisuuksien tarjoajana.
Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, Porin Aikuiskoulutussäätiön, Länsi-Suomen
Pelastusharjoitusaluesäätiön ja Suomen Ilmailuopisto Oy:n hallitukset ovat käsitelleet
hanke-ehdotuksen ja sitoutuneet käynnistämään hankesuunnitelman, jonka on
tarkoitus valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, Porin
Aikuiskoulutussäätiön ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön
kaupunginhallitukselle lähettämän, 23.9.2020 päivätyn kirjeen tiedoksi ja päättää
antaa kirjeessä kuvatusta hankkeesta myönteisen ennakkokäsityksen.
Kokouskäsittely
Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen
puheenjohtaja) ja Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen
läheinen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Mari Kaunistolan sijaan kokoukseen saapui Petri Lahtinen klo 13.07 - 13.09.
Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Satu Hatanpää.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Esa Wahlman, Mari Kaunistola
Tiedoksi
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin Aikuiskoulutussäätiö, Länsi-Suomen
Pelastusharjoitusaluesäätiö, Suomen Ilmailuopisto Oy
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§ 523
Stena Recycling Oy:n Porin yksikön ympäristöluvan muuttaminen/Lausuntopyyntö
PRIDno-2020-4992
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Lausuntopyyntö
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lausunto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa Stena Recycling Oy:n
hakemuksesta Porin yksikön ympäristöluvan muuttamisesta.
Stena Recycling Oy hakee muutosta yksikkönsä vaarllisten jätteiden
kertavarastomäärään siten, että muualta vastaanotettujen vaarallisten jätteiden (ml.
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu puu) suurin kertavarastomäärä on 50 tonnia.
Haettavalla muutoksella ei ole vaikutusta jätteiden vastaanottomääriin. Eri
jätelaatujen yhteenlaskettu kertavarastojen enimmäismäärä pienenee haettavan
muutoksen jälkeen 50 tonnia 2.950 tonniin.
Lisäksi yhtiö hakee siirtymäkauden lupamääräystä pysyväksi siten, että sähkö- ja
elektroniikkaromun vuotuinen vastaanotettu määrä on 1.500 tonnia ja puun (ml.
huonekalut) suurin sallittu vastaanottomäärä on 3.800 tonnia. Haettavan muutoksen
jälkeen vuotuinen vastaanotettava kokonaismäärä on 43.200 tonnia.
Perustelunaan yhtiö esittää, että laitoksen toiminta on mahdollista, vaikka muualta
vastaanotettujen vaarallisten jätteiden suurinta kertavarastomäärää laskettaisiin. Kun
vaarallisen jätteen kertavarastointimäärää muutetaan nykyisestä 100 tonnista 50
tonniin, laitoksen ei enää katsota olevan direktiivilaitos. Muutoksella ei arvioida olevan
voimassa olevan ympäristöluvan toiminnasta olennaisesti poikkeavia
ympäristövaikutuksia. Muutoksella on positiivisia vaikutuksia, kun tulipalo- tai
valumariskin sisältävien materiaalien kertavarastointimäärä huomattavasti vähenee.
Yhtiö katsoo myös, että toiminnalle asetettua 25.000 euron vakuutta ei ole tarpeen
pienentää, vaikka ns. negatiivisten jätejakeiden kertavarastointimäärä pienenee.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut
lausunnon asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stena Recycling
Oy:n hakemuksen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön valmisteleman lausunnon.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 12.10.2020
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Kaupunginvaltuusto, § 60,27.04.2020
Perusturvalautakunta, § 93,28.05.2020
Tekninen lautakunta, § 194,15.09.2020
Kaupunginhallitus, § 524, 05.10.2020
§ 524
Kotihoidon pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönotto Porin kaupungissa,
valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen
PRIDno-2020-2548
Kaupunginvaltuusto, 27.04.2020, § 60
Simo Korpela ja Irma Roininen jättivät kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa
puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kotihoidon asiakasmäärät ja kotiin tuotavien palveluiden määrä kasvaa entistä
nopeammin. Vastaavasti kotihoidon henkilöstöä on monin paikoin lisätty.
Kotihoidossa tapahtuneen kasvun myötä myös kotihoidon työntekijöillä ja vastaavilla
työntekijäryhmillä pysäköintiongelmat ovat yleistyneet. Matka-ajat asiakkaan luota
toiselle on usein suunniteltu tiukoiksi, eikä parkkipaikan etsimiseen ole aikaa.
Pysäköintipaikan etsiminen vaikuttaa usein käytettävissä olevaan hoitoaikaan.
Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 tieliikennelain (729/2018) muutoksen (HE 109/2019 vp/
LiVM 2/2020), jossa säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen
myöntämisestä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kotiin tuotavien sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia
pysäköintimahdollisuuksia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020.
Uudistus jättää kunnille kuitenkin harkintavallan siinä, ottaako kunta kyseisen
pysäköintitunnuksen kunnassa käyttöön vai ei.
Tieliikennelain muutoksen myötä uudessa tieliikennelain 39 a §:ssä säädetään
kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen käytöstä sekä uudessa 190 a §:ssä tunnuksen
myöntämisestä. Lakiuudistuksessa mahdollistetaan, että kunta voi myöntää
kotihoidon pysäköintitunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan
kotona suoritettavaa kotihoitoa varten. Pysäköintitunnus myönnetään tarkoitettua
palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.
Pysäköintitunnuksen voivat saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että
julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne
toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tunnusta ei myönnettäisi sellaiseen
palveluun, joka ei ole kunnan järjestämisvastuun piirissä. Lain esitöiden mukaan
kunnan harkintavaltaan kuuluu yksittäistapauksessa sen arvioiminen, mikä tehtävä on
sellainen 190 a §:n 1 momentin piiriin kuuluva tehtävä, johon kotihoidon
pysäköintitunnus myönnettäisiin.
Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on
osoitettu olevan tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei
oikeuttaisi pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan
maastossa, maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi
sallittua pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä. Pysäköintimahdollisuuksista
kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa.
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Tällä valtuustoaloitteella ehdotetaan, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien
palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi Porissa otetaan käyttöön
kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin tunnuksesta säädetään 9.4.2020
hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä tunnuksen myöntämisestä 190 a
§:ssä (HE 109/2019 vp/ LiVM 2/2020)."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 28.05.2020, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Valtuustoaloitteessa Simo Korpela ja Irma Roininen ehdottavat, että kotihoidon ja
vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi
Porissa otetaan käyttöön kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin
tunnuksesta säädetään 9.4.2020 hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä
tunnusten myöntämisestä 190 ja §:ssä (HE 1092019 vp LIVM 2/2020).
Kotihoidon työntekijöiltä menee Porin keskustan alueella aikaa auton maksuttoman ja
/tai aikarajallisen pysäköintipaikan hakemisessa. Tähän kuluu ajoittain paljon aikaa ja
erityisesti aikarajallinen pysäköinti voi aiheuttaa kiirettä asiakaskäyntiin sekä lisätä
stressiä sen takia. Keskustan alueen kotihoidon työntekijöille on hankittu kaupungin
pysäköintilupia. Pysäköinti on ollut haasteellista myös sijaisten kohdalla, koska
pysäköintilupa on autokohtainen eikä lupaa ole mahdollista saada lyhyiden
sijaisuuksien ajaksi.
Uusi tieliikennelaki mahdollistaa kotihoidon henkilöstölle aikarajoittamattoman ja
maksuttoman pysäköinnin pysäköintipaikoilla kunnan katuverkolla. Kotihoidon
pysäköintiin tarvitaan kunnan myöntämä pysäköintitunnus. Kotihoidon
pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on osoitettu olevan
tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei oikeuttaisi
pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa,
maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi sallittua
pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä.
Pysäköintimahdollisuuksista kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien
ja haltijoiden kanssa.
Valtuusto aloite on kannatettava ja sujuvoittaa kotihoidon henkilöstön liikkumista.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
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Peruturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Simo Korpelan ja Irma
Roinisen aloitteeseen edellä olevan vastauksen.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 15.09.2020, § 194
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Porin Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa
ehdotetaan, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden
pysäköinnin helpottamiseksi Porissa otetaan käyttöön kotihoidon
pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin tunnuksesta säädetään 9.4.2020 hyväksytyssä
tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä tunnuksen myöntämisestä 190 a §:ssä (HE 109
/2019 vp/ LiVM 2/2020).
Valtuustoaloitteessa todetaan, että kotihoidon asiakasmäärät ja kotiin tuotavien
palveluiden määrä kasvaa entistä nopeammin. Vastaavasti kotihoidon henkilöstöä on
monin paikoin lisätty. Kotihoidossa tapahtuneen kasvun myötä myös kotihoidon
työntekijöillä ja vastaavilla työntekijäryhmillä pysäköintiongelmat ovat yleistyneet.
Matka-ajat asiakkaan luota toiselle on usein suunniteltu tiukoiksi, eikä parkkipaikan
etsimiseen ole aikaa. Pysäköintipaikan etsiminen vaikuttaa usein käytettävissä olevaan
hoitoaikaan.
Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 tieliikennelain (729/2018) muutoksen (HE 109/2019 vp/
LiVM 2/2020), jossa säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen
myöntämisestä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kotiin tuotavien sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia
pysäköintimahdollisuuksia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020.
Uudistus jättää kunnille kuitenkin harkintavallan siinä, ottaako kunta kyseisen
pysäköintitunnuksen kunnassa käyttöön vai ei.
Tieliikennelain muutoksen myötä uudessa tieliikennelain 39 a §:ssä säädetään
kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen käytöstä sekä uudessa 190 a §:ssä tunnuksen
myöntämisestä. Lakiuudistuksessa mahdollistetaan, että kunta voi myöntää
kotihoidon pysäköintitunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan
kotona suoritettavaa kotihoitoa varten.
Pysäköintitunnus myönnetään tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle,
yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle. Pysäköintitunnuksen voivat saada
yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai
hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä.
Tunnusta ei myönnettäisi sellaiseen palveluun, joka ei ole kunnan järjestämisvastuun
piirissä. Lain esitöiden mukaan kunnan harkintavaltaan kuuluu yksittäistapauksessa
sen arvioiminen, mikä tehtävä on sellainen 190 a §:n 1 momentin piiriin kuuluva
tehtävä, johon kotihoidon pysäköintitunnus myönnettäisiin.
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Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on
osoitettu olevan tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei
oikeuttaisi pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan
maastossa, maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi
sallittua pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä. Pysäköintimahdollisuuksista
kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Porin kaupungin Tekninen toimiala ymmärtää kodinhoitohenkilökunnan huolen ja
ongelmakentän ja pitää pysäköintitunnusjärjestelmän toteuttamista Porin kaupungin
alueella mahdollisena seuraavin huomioin:
1.6.2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa todetaan mm., että ”Jos ajoneuvossa on
kotihoidon pysäköintitunnus, ajoneuvon saa pysäköidä 39§:ssä säädetyllä tavalla
kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikenteenohjauslaitteella osoitetusta
kiellosta tai rajoituksesta huolimatta. Kotihoidon pysäköintitunnusta saa käyttää
pysäköintiin vain 190 a§:n 1 momentissa tarkoitettujen työtehtävien suorittamista
varten ja pysäköintiin saa käyttää vain pysäköintitunnuksessa mainittua ajoneuvoa."
Tekninen toimiala toteaa, että katualueille asetetut pysäköintikiellot pohjautuvat aina
todettuun ongelmaan tai vaaratekijään sekä asiantuntija-arvioon, ja että niiden
yleisimpiä perusteita ovat liikenneturvallisuutta heikentävä näkemä tai suurempien
ajoneuvojen, kuten esimerkiksi pelastusajoneuvojen kääntymistilan turvaaminen.
Onkin olennaisen tärkeää, että liikenneympäristö säilyy jatkossakin mahdollisimman
turvallisena, joten pysäköintikieltoalueelle pysäköivän tulee noudattaa erityistä
varovaisuutta ja harkintaa. Tämä seikka tulee kirjata pysäköintitunnuksen
myöntämisperusteisiin, ja sen noudattamatta jättämisestä tulee voida kirjoittaa
pysäköintivirhemaksu. Tekninen toimiala toteaa myös, että turvallisin käytäntö olisi
hyödyntää pysäköintitunnusta esimerkiksi maksullisella tai aikarajoitetulla
pysäköintialueella pysäköimiseen siten, ettei pysäköinnistä tarvitsisi maksaa ja
pysäköinti olisi mahdollista osoitettua aikarajoitusta pidemmäksi ajaksi.
Pysäköinninvalvonnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että
pysäköintitunnusjärjestelmä on selkeä ja valvonnan kannalta yksiselitteinen. Tämä
tulee huomioida myöntämisperusteissa.
Lupien hallinta tulee organisoida Porin Perusturvan kautta siinä yksikössä, jossa
sopimukset kodinhoitopalvelusta tehdään. Erityistä huomiota tulee edellä mainittujen
lisäksi kiinnittää vanhentuneiden pysäköintilupien palautukseen esimerkiksi niissä
tapauksissa, joissa sopimus yksityisen palveluntarjoajan kanssa päättyy.
Tekninen toimiala toteaa lisäksi, että sekä kodinhoitajien että asiakkaiden kannalta
paras vaihtoehto olisi, jos kodinhoitajan käyntien aikainen pysäköinti olisi mahdollista
järjestää kiinteistöjen piha-alueilla. Näin hoitaja pääsisi mahdollisimman ripeästi
asiakkaan luo ja kallisarvoista työaikaa säästyisi olennaiseen eli asiakkaan hoitamiseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 524
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutetut Simo Korpela ja Irma Roininen ovat jättäneet kaupunginvaltuuston
kokouksessa 24.2.2020 valtuustoaloitteen koskien kotihoidon
pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönottoa Porin kaupungissa. Kaupunginhallitus
päätti kokouksessaan 4.5.2020 § 268 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja
teknisen lautakunnan lausunnot 30.6.2020 mennessä.
Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.5.2020 § 93 ja tekninen
lautakunta 15.9.2020 § 194.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 22,25.02.2019
Perusturvalautakunta, § 110,22.05.2019
Kaupunginhallitus, § 525, 05.10.2020
§ 525
Selvitys hoitajamitoutuksen noudattamisesta ja valvonnasta Porin kaupungin omissa
tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla,
valtuustoaloite
PRIDno-2019-1001
Kaupunginvaltuusto, 25.02.2019, § 22
Valtuutettu Henna Kyhä jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Viimeaikaisessa vanhuspalvelukohussa ovat huomion keskipisteenä olleet yksityiset
hoivapalvelulaitokset. Ongelmia on kuitenkin yhtälailla myös julkisella puolella.

Tämä ilmenee mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamasta
vuosittaisesta Vanhuspalvlujen tila -tutimuksesta, joka kohdistuu niin yksityisen kuin
julkisen puolen toimijoihin. Uusimpien vuoden 2018 huhtikuussa julkaistujen tulosten
mukaan yksityinen puoli itseasiassa peittosi julkisen puolen toimijat tehostetussa
paveluasumisessa lähes kaikilla laatumittareilla tarkasteltuna ja usein vielä selvällä
marginaalilla. THL sai vastaukset kaikkiaan 1920 toimipaikasta.

Yksityisten toimijoiden ohella on yhtälailla tärkeää kiinnittää huomioita myös julkisen
puolen vanhuspalvelutoimijoihin.

Vatuutettu Ari Nordström (sd-valtuustoryhmä) jätti puheenjohtajialle 28.1.2019
valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että kaupunginhallitus pyytää
perusturvalautakunnalta perusteellisen ja yksityiskohtaisen selvityksen miten
hoitajamitoutusta valvotaan vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa
sekä miten varmistetaan, että hoitajamitoutusta noudatetaan niissä yrityksissä, joiden
palvelujen hankintaan myönnetään palveluseteleitä. Lisäksi aloitteessa esitettiin, että
selvityksessä pitää ilmetä onko puutteita esiintynyt ja miten niihin on puututtu.

Esitän, että vastaava selvitys on tehtävä myös Porin kaupungin itse tuottamista
ikääntyvien asumispalveluista. Näin ollen esitän perusteellista ja yksityiskohtaista
selvitystä yksiköissä, vanhaikodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla. Selvityksessä
pitää ilmetä onko puutteita esiintynyt ja miten niihin on puututtu.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 22.05.2019, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Mäkilä, Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Henkilöstön määrä ja osaaminen ovat palvelujen laadun perustekijöitä Tarvittava
henkilökunnan määrä riippuu asiakkaiden toimintakyvystä ja avun tarpeesta.
Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä
sosiaali- ja terveysministriön antamassa päivitetyssä laatusuosituksessa 2017-2019 (6
/2017). Laatusuosituksessa korostetaan, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on
välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi iäkkäille
henkilöille. Hoitohenkilöstöön luetaan asiakkaan välittömään hoitoon ja hoivaan
osallistuvat työntekijät, joilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Esimiehet ja
kuntouttava henkilökunta lasketaan mitoitukseen siinä määrin kun he osallistuvat
asiakkaan hoitotyöhön. Suositus ympärivuorokautisen palvelun hoitohenkilöstön
vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitajaa asiakasta kohti. Hoitoyksikössä tulee olla
korkeampi mitoitus silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai
kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan
lisätarpeita.
Hoitohenkilöstömitoitus ei ole erillinen tai irrallinen lukuarvo, vaan
arviointinäkökulmaan on otettava asiakkaan saaman palvelun kokonaisuuden
tarkastelu. Tavoite ei saa olla laadukkaan hoidon tarkastelun sijasta vain määritellyn
mitoituksen ja sen täyttymisen tarkastelu. Hoitohenkilöstön koulutustaso vaikuttaa
ratkaisevasti hoitotulokseen ja palvelun laatuun, siksi henkilöstörakenteen ja -määrän
tarkoituksenmukainen suhde on keskeinen tekijä ympärivuorokautisen hoidon
laadukkaassa kehittämisessä.
Porin perusturva edellyttää ostopalvelujen tuottajilta yhtä suurta hoitajamitoitusta
kuin vastaavassa omassa palvelussa. Hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0.6
hoitajaa asiakasta kohden. Toimintayksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja
asetuksessa sekä terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa
laissa vaadittu kelpoisuus (L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 ja asetus 153/2016 sekä L terveydenhuollon
ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994). Myös muut laatuvaatimukset ovat
samat omalle ja ostopalvelulle.Sijiasten määrää tarkastellaan suhteessa
asiakastarpeisiin.
Porin perusturvan vanhuspalveluissa hoitohenkilöstömitoitus laskettiin aiemmin
jakamalla hoitajien määrä asiakaspaikkojen määrällä. Nyt hoitohenkilöstömitoitus
lasketaan aluehallintoviraston ohjeen mukaisesti seuraavasti: Kaikkien
hoitotyöntekijöiden kolmen viikon listan toteutuneet työtunnit lasketaan yhteen ja
jaetaan kokoaikaisen työntekijän työtuntimäärällä (116,25 h). Näin saadaan selville

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

24/2020

50 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

yksikössä kyseisellä jaksolla työskennelleen hoitohenkilöstön laskennallinen
lukumäärä. Tämän jälkeen henkilöstön lukumäärä jaetaan asiakkaiden lukumäärällä,
jolloin saadaan selville toteutunut hoitohenkilöstömitoitus asiakasta kohden. Osissa
perusturvan ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitajien tehtäviin kuuluu avustavia
tehtäviä kuten pyykki- ja ateriapalvelutehtävät. Nämä avustavien työtehtävien
työtunnit vähennetään mitoitusta laskettaessa hoitotyön tunneista.
Porin perusturvan ympärivuorokautisten yksiköiden hoitohenkilöstömitoitukset:
Aleksin Hovi 0,7
Palvelukeskus Himmeli, osasto Linnala 0,61
Palvelukeskus Himmeli, osasto Tyynelä 0,70
Palvelutalo Jokihelmi 0,62
Palvelukoti Jokiranta 0,61
Kiilarinteen palveluasunnot 0,68
Kohorttiosasto Puutarhakoti 1,12
Kullaankoto 0,69
Palvelukoti Kyläsaari 0,64
Mäntylinna, vanhainkoti ja palveluasunnot 0,61
Palvelukoti Palmu-Pori 0,64
Palvelukoti Puhuri 0,60
Palvelukoti Snällintupa 0,60
Vanhuspalveluiden osasto 0,71
Palvelukeskus Himmelin osasto Tyynelässä ja vanhuspalveluiden osastolla on
lyhytaikais- sekä ns. hätäsijoitusasiakkaita ja siksi mitoitus on korkeampi kuin 0,6.
Aleksin Hovin, Kiilarinteen palveluasuntojen ja Kullaankodon mitoituksessa on
huomioitu niiden sijainti ja siitä johtuva sijaisten saannin vaikeus. Eri yksiköiden
sijaisten rekrytoinnissa on ollut ongelmia ja sen vuoksi mitoitus oni voinut olla
tilapäisesti alle 0,6 muutamia päiviä.
Perusturvan omiin ympärivuorokautisiin yksiköihin tehdään touko- kesäkuun aikana
valvontakäynnit, joissa tarkistetaan muun muassa toiminnan asianmukaisuus,
henkilöstömitoitus, lääkehoidon toteutuminen, asikkaan itsemäärämisoikeuden
toteutuminen, viriketoiminta ja ulkoilu. Tarkastuskäynnillä varmistetaan, että
yksiköissä noudatetaan perusturvan toimintaohjeita sekä valtakunnallisia lakeja,
suosituksia ja ohjeita.

Ehdotus
Esittelijä: Terttu Nordman
Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon.
Päätös
Päätös esityksen mukaan

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 525
Valmistelija / lisätiedot:
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Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Henna Kyhä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.2.2019 § 22
valtuustoaloitteen koskien selvityksen tekemistä hoitajamitoituksen noudattamisesta
ja valvonnasta Porin kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä,
vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 4.3.2019 § 101 pyytää asiassa perusturvalautakunnan lausunnon.
Perusturvalautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 22.5.2019 § 110. Asia on
erehdyksen johdosta jäänyt odottamaan, koska samaan aikaan on samalta
aihealueelta ollut myös muita aloitteita käsittelyssä.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 526
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala
PRIDno-2020-5305
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä
pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan
perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat
täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta
täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään
kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan
välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa täyttölupaa:
Ympäristötarkastaja, vakituinen virka, Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
PORI-06-16-20
Tehtäväkuvaus: Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain
mukaiset lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt sekä niiden valvonta,
ympäristönsuojelumääräysten valvonta sekä jätelain ja vesihuoltolain mukainen
valvonta. Ympäristötarkastaja vastaa Harjavallan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtävistä.
Täyttölupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää elinvoima- ja ympäristötoimialalle seuraavan
täyttöluvan:
Ympäristötarkastaja, vakituinen virka, Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
PORI-06-16-20.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Elivoima- ja ympäristötoimiala, HR-yksikkö
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Perusturvalautakunta, § 157,24.09.2020
Kaupunginhallitus, § 527, 05.10.2020
§ 527
Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden esimies, 14360007, vanhuspalvelut, Itä-Porin kotihoito
PRIDno-2020-5125
Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 157
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Vanhuspalveluiden kotihoidossa kp 14120925 vapautuu 1.10.2020 vanhuspalveluiden
esimiehen virkasuhde 14360007 esimiehen tultua valituksi palveluohjaajan virkaan.
Esitetään kotihoitoon vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhteen täyttölupaa
ulkoisella haulla.
Vanhuspalveluiden esimiehen tehtävän tarkoituksena on esimiehenä vastata oman
alueensa kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän
mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja
suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon
valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies
valvoo kotihoidon asiakkaille annettavan hoidon ja palvelun laatua.
Vanhuspalveluiden esimies tekee viranhaltijapäätöksiä asiakkaalle myönnettävästä
säännöllisestä kotihoidosta sekä eri tukipalveluista.
Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilökuntamäärä kasvaa sitä mukaan, kun
palvelurakenneuudistus etenee. Vanhuspalveluiden kotihoito muuttuu
ympärivuorokautiseksi ja uudenlaista toimintaa kuten etähoivaa otetaan käyttöön.
Kotihoidossa hoidetaan ja kuntoutetaan entistä enemmän ja kotona asuvien
asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan mahdollisimman pitkään erilaisin toimin.
Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän
edellyttämän sisällön ja tulevien muutosten perusteella.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- tai terveydenhoitoalan aikaisempi
opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla
tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai
terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus.
Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen
työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on toimistotyöaika,
joka on 36,25 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 03HOI020 tasossa on C
2930,01 €/kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon.

Ehdotus
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Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää vanhuspalveluiden esimiehen viran 14360007
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 527
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 24.9.2020 § 157.
Vanhuspalveluiden kotihoidossa kp 14120925 vapautuu 1.10.2020 vanhuspalveluiden
esimiehen virkasuhde 14360007 esimiehen tultua valituksi palveluohjaajan virkaan.
Esitetään kotihoitoon vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhteen täyttölupaa
ulkoisella haulla.
Vanhuspalveluiden esimiehen tehtävän tarkoituksena on esimiehenä vastata oman
alueensa kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän
mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja
suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon
valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies
valvoo kotihoidon asiakkaille annettavan hoidon ja palvelun laatua.
Vanhuspalveluiden esimies tekee viranhaltijapäätöksiä asiakkaalle myönnettävästä
säännöllisestä kotihoidosta sekä eri tukipalveluista.
Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilökuntamäärä kasvaa sitä mukaan, kun
palvelurakenneuudistus etenee. Vanhuspalveluiden kotihoito muuttuu
ympärivuorokautiseksi ja uudenlaista toimintaa kuten etähoivaa otetaan käyttöön.
Kotihoidossa hoidetaan ja kuntoutetaan entistä enemmän ja kotona asuvien
asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan mahdollisimman pitkään erilaisin toimin.
Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän
edellyttämän sisällön ja tulevien muutosten perusteella.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- tai terveydenhoitoalan aikaisempi
opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla
tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai
terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus.
Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen
työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on toimistotyöaika,
joka on 36,25 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 03HOI020 tasossa on C
2930,01 €/kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden esimiehden
virkasuhteelle 14360007.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vanhuspalveluiden johtaja, vanhuspalveluiden päällikkö (kotihoidosta vastaava),
perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 159,24.09.2020
Kaupunginhallitus, § 528, 05.10.2020
§ 528
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 67220010, Sosiaali- ja perhepalvelut,
lastensuojelu
PRIDno-2020-5037
Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 67220010 on jäämässä avoimeksi
irtisanoutumisen takia 14.9.2020 alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän
viralle.
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sisäisenä sijaisena lastensuojelussa, koska
sijaisuuksiin on ollut vaikea saada työntekijöitä. Lisäksi lastensuojelun
tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän
edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on
kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä
sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta. Yhtenä syynä isolle
asiakasmäärille on se, että sijaisuuksiin ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan
hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko, KVTES liite 18.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro 67220010
täyttölupapyynnön hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 528
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
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sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 24.9.2020 § 159 .
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 67220010 on jäämässä avoimeksi
irtisanoutumisen takia 14.9.2020 alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän
viralle.
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sisäisenä sijaisena lastensuojelussa, koska
sijaisuuksiin on ollut vaikea saada työntekijöitä. Lisäksi lastensuojelun
tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän
edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on
kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä
sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta. Yhtenä syynä isolle
asiakasmäärille on se, että sijaisuuksiin ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan
hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko, KVTES liite 18.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän
viralle 67220010.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 161,24.09.2020
Kaupunginhallitus, § 529, 05.10.2020
§ 529
Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkärin virka, 38000001, Terveys- ja
sairaalapalvelut
PRIDno-2020-5036
Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla vapautuu 1.10.2020
sairaalapalveluiden ylilääkärin virka 38000001 irtisanoutumisen takia. Anotaan
sairaalapalveluiden ylilääkärin viralle 38000001 täyttölupaa julkisella haulla.
Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on erikoislääkärin
pätevyys. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen
työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.
Edellytämme perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia
ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten
esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta
esimiestyöstä.
Sairaalapalveluiden ylilääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen
lääkärisopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa
L3SL1100 on 6104,01€/kk. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta
sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on
ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sairaalapalveluiedn ylilääkärin viran, 38000001,
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 529
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
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Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 24.9.2020 § 161.
Sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla vapautuu 1.10.2020
sairaalapalveluiden ylilääkärin virka 38000001 irtisanoutumisen takia. Anotaan
sairaalapalveluiden ylilääkärin viralle 38000001 täyttölupaa julkisella haulla.
Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on erikoislääkärin
pätevyys. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen
työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.
Edellytämme perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia
ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten
esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta
esimiestyöstä.
Sairaalapalveluiden ylilääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen
lääkärisopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa
L3SL1100 on 6104,01€/kk. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta
sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on
ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan sairaalapalveluiden ylilääkärin
viralle 38000001.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 162,24.09.2020
Kaupunginhallitus, § 530, 05.10.2020
§ 530
Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2020-5038
Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas
sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden sekä sosiaali- ja
perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset
työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 1.9.20, tarkastettu
määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat
asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon
laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa
asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan
henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt
perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin paitsi neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta,
jotka sijoittuvat uuteen lastensuojelulaitos Pellavan valmistumiseen. Näihin on varattu
määräraha jo tälle vuodelle.
Terveys- ja sairaalapalvelut
lähihoitajan työsuhde, 71858432, psykososiaalisten palveluiden työtoiminta Jopi -
> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhteet, 71621014, 71621003 ja 12600026, terveys- ja sairaalapalvelut,
psykososiaalisten palveluluiden laitospalvelut -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 52975049, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten
palveluiden nuorten vastaanotto -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493069, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten
palveluiden Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi -> ulkoinen haku
Sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 73493889, Vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -> ulkoinen haku
neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta, sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelulaitos
Pellava (Lastensuojelu)
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Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteisten täyttölupapyynnöt
kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 530
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas
sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvat kokouksessaan 24.9.2020 § 162.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden sekä sosiaali- ja
perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset
työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 1.9.20, tarkastettu
määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat
asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon
laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa
asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan
henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt
perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin paitsi neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta,
jotka sijoittuvat uuteen lastensuojelulaitos Pellavan valmistumiseen. Näihin on varattu
määräraha jo tälle vuodelle.
Terveys- ja sairaalapalvelut
lähihoitajan työsuhde, 71858432, psykososiaalisten palveluiden työtoiminta Jopi -
> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhteet, 71621014, 71621003 ja 12600026, terveys- ja sairaalapalvelut,
psykososiaalisten palveluluiden laitospalvelut -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 52975049, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten
palveluiden nuorten vastaanotto -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493069, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten
palveluiden Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi -> ulkoinen haku
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Sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 73493889, Vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -> ulkoinen haku
neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta, sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelulaitos
Pellava (Lastensuojelu)
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat perusturvan edellä luetelluille työsuhteille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvan palvelujohtajat, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, perusturvan
henkilöstösuunnittelija
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§ 531
Visit Pori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.10.2020
PRIDno-2020-5328
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 Visit Pori yhtiökokous_Esityslista_07102020
2 Visit Pori Oy Liiketoiminnan siirto_luonnos
Visit Pori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.10.2020 kello 16:00 Teams-
kokouksena. Asialistalla on päättää yhtiön liiketoiminnan siirtämisestä Porin
kaupungille sekä hallitusvalinnat.
Yhtiö hallitukseen ovat kuuluneet Pertti Mäenpää (pj), Susanna Virkki, Esa J. Anttila,
Karoliina Tala ja Topi Maanavilja.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Visit Pori Oy:n ylimääräiseen
yhtiökokoukseen 7.10.2020 hyväksymään liiketoiminnan siirtämisen Porin kaupungille
sekä nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Pertti Mäenpää (pj), Susanna
Virkki, Esa J. Anttila, Karoliina Tala ja Topi Maanavilja, sekä antaa kokousedustajalle
mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 532
Teljäntori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.10.2020
PRIDno-2020-5272
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Teljäntori Oy ylimääräinen yhtiökokous 5.10.2020 esityslista
2 Salainen, Hankesuunnitelma_Teljäntori
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1. kohta 20
Teljäntori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 5.10.2020 kello 18.00
Ailav -kahvilassa, Juhana Herttuan katu 17, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla on
varsinaisena asiana Teljäntorin perussaneerauksen hankesuunnitelman esittely
osakkaille.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Teljäntori Oy:n
ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.10.2020 Teljäntorin perussaneerauksen
hankesuunnitelman osalta ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Satu Hatanpää.
Kaupunginhallitus päätti pitää teknisen kokoustauon klo 14.48 - 14.59.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Esteellisyys
Esa Wahlman
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 533
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Sivistyslautakunta 22.9.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 23.09.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
3 Perusturvalautakunta 24.09.2020
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm

Sivistyslautakunta

22.9.2020

25.9.2020

25.9.2020

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

23.9.2020

25.9.2020

28.9.2020

Perusturvalautakunta

24.9.2020

30.9.2020

1.10.2020

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 534
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Alkuperäinen, Päätös, Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen
työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailun hyväksyminen Pori
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Päätös, Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen työnaikaisten
vesistövaikutusten tarkkailun hyväksyminen Pori
3 Päätös 349/2020
4 15.9.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös
5 Alkuperäinen, 29.09.2020 Vetoomus, Porin vanhusneuvosto
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
6 29.09.2020 Vetoomus, Porin vanhusneuvosto
PRID-no-2020-4970
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen päätös 9.9.2020, jolla
on hyväksytty Porin kaupungin Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen
työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailun hyväksyminen.
PRID-no-2020-1910
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.9.2020, jolla on hyväksytty Porin Satama
Oy:n Törnikarin täyttöalueen ympäristöluvan muuttaminen.
PRID-no-2019-31
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.9.2020, jolla on hylätty Kellahden kyläyhdistys ry:n
ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen valitukset Etelä-
Suomen aluehallintoviraston Fortum Waste Solutions Oy:lle myönnetystä
ympäristöluvasta ja Fortum Waste Solutions Oy:n oma valitus osittain sekä hyväksytty
viimeksi mainittu eräiden lupamääräysten osalta.
PRID-no-2020-5280
Vanhusneuvoston vetoomus kaupunginhallitukselle, vuodesta 2021 lähtien
vanhusneuvosto vaalikaudeksi ja sihteerille varataan riittävät resussit toimia
tehtävässään.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.10.2020

24/2020

67 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 535
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 23.09.2020
§ 30 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 23.09.2020
§ 31 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, [peitetty], 23.09.2020
§ 32 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 23.09.2020
Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 24 Paloesimiehen sijaisuus, [peitetty], 29.09.2020
Henkilöstöjohtaja
§ 115 Perusturvan tuottavuusohjelman projektijohtajan palkkaus, 23.09.2020
§ 116 Nimikemuutos, 24.09.2020
§ 117 Neuvottelu paikallisen sopimuksen solmimisesta englanninkielisellä
painotuslinjalla annettavan lukio-opetuksen korvaamisesta, 24.09.2020
§ 118 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 28.09.2020
§ 119 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, työllisyysasiantuntija, 28.09.2020
§ 120 Tehtäväkohtaisen palkan määrittely, kuntakokeilu, 28.09.2020
Kaupunginjohtaja
§ 46 Oman auton käyttöoikeus, sidosryhmäpäällikkö, 24.09.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 45 Jyrki Kankaan muistomerkki, työryhmän asettaminen, 25.09.2020
Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 46 Lääkintämestarin sijaisuus, [peitetty], 28.09.2020
Toimialajohtaja, sivistystoimiala
§ 26 Määräaikaiset virkasuhteet, opetusyksikkö, 29.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§516, §517, §518, §519, §522, §523, §524, §525, §526, §527, §528, §529, §530, §531,
§532, §533, §534, §535
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§520, §521
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

