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PRIDno-2020-6095
Yhteistyösopimus/ Maakuntien tilakeskus
Tilakeskus on vuonna 2017 sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä perustettu
kansallinen palvelukeskus. Tilakeskuksen tehtävänä on mm. tuottaa tietopalvelua
Suomen julkisista tiloista ja rakennuksista.
Kuntien tilatieto -hanke on Tilakeskuksen kunta-asiakkailleen tuottamaa palvelua,
jossa Tilakeskus julkisen tehtävänsä nojalla ylläpitää, analysoi ja raportoi asiakkaiden
toimittamia rakennustietoja. Palvelun tuottaminen tapahtuu Tilakeskuksen
hankkiman ja kehittämän järjestelmäkokonaisuuden avulla.
Osana julkista tehtäväänsä on Tilakeskuksen tavoitteena muodostaa kokonaiskuva
kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja luoda malli kiinteistö- ja
rakennustietojen ylläpidolle (”Kuntien tilatieto -hanke”). Hanke sisältää sekä
valtakunnallisen tiedon keräämisen Digi- ja väestötietoviraston rekisterin kautta että
tarkemman kuntakohtaisen tiedon kokoamisen kuntien omista järjestelmistä.
Yhteistyösopimuksella osapuolet sopivat osapuolten Kuntien tilatieto -hanketta varten
tuottamaan ja kokoamaan tietoon liittyvistä periaatteista, oikeuksista ja
velvollisuuksista, sekä järjestelmän käyttöön liittyvistä ehdoista. Yhteistyö ei aiheuta
kaupungille kustannuksia. Yhteistyö kuitenkin vaatii muutaman henkilön osittaista
työpanosta tietoa siirrettäessä.
Päätöksen peruste
Toimialan toimintasäännön 2§ mukaan toimialajohtaja päättää yhteistyö- ja muut sen
kaltaiset sopimukset, kun arvo on enintään 20 000 euroa.
Päätös
Päätän hyväksyä ja allekirjoittaa Kuntien tilatietohankkeen yhteistyösopimuksen
Maakuntien tilakeskuksen kanssa.
Tiedoksi
Tilayksikkö, Maakuntien tilakeskus
Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 27.11.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 88
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

