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§ 605
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 606
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Aro ja Sampsa Kataja (varalla Arto Nurmi).
Pöytäkirja tarkastetaan 13.9.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Pullinen ja Sampsa Kataja (varalla Arto Nurmi).
Pöytäkirja tarkastetaan 13.9.2021.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
06.09.2021

21/2021

6 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 607
Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutuksen 2021 hankintapäätös
PRIDno-2021-3866
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Porin kaupunki_EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 355047 Vakuutusturvan hankinta
2 Salainen, Tarjouspyynnön lisätiedot ja valintaperusteet Porin kaupunki 15.6.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Porin kaupunki avauspöytäkirja (JULKINEN)
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta
4 Salainen, Porin kaupunki tarjousvertailu
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta
5 Porin kaupunki arviointimenettely (JULKINEN)
Salassa pidettävä, JulkL 6 § 3 kohta
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n
3 kohdan mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on
kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Porin kaupungin vakuutusturvan nykyinen sopimuskausi on 1.1.2018–31.12.2021.
Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustajina Jouni Lampinen ja Päivi
Yli-Kauhaluoma-Nurmi ovat alkuvuoden ja kevään aikana valmistelleet kaupungin
vakuutusturvan kilpailuttamista ja sitä koskevan tarjouspyynnön sisältöä yhteistyössä
kaupungin vakuutusmeklari Novum Oy:n edustajien Tiina Seppälän ja Jukka Uusivirran
kanssa siten, että uusi vakuutuskausi alkaa 1.1.2022 alkaen. Tarjouspyynnön tietojen
keruuseen osallistettiin laajasti myös kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja
Satakunnan pelastuslaitoksen edustajia kuluneen kevään aikana. Tarjouspyynnön
kaupunginhallituskäsittelyä varten omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö pyysi teknisen
lautakunnan näkemystä vakuutusturvan muuttamiseen all-risk tyyppisestä
vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi. Asia käsiteltiin teknisen
lautakunnan 15.6.2021 kokouksen asialistalla ja tekninen lautakunta päätti antaa
kaupunginhallitukselle esityksen, että rakennusten vakuutusturva muutetaan all-risk
tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi lisäyksellä, että
toimialajohtaja voi päätöksellään muuttaa rakennuksen vakuutusturvaa.
Kaupunginhallitus hyväksyi vakuutuskilpailutuksen tarjouspyynnön esitetyssä
muodossa ja palovakuuttamista koskevan teknisen lautakunnan esityksen
kokouksessaan 21.6.2021 § 470. Tämän jälkeen Novum Oy on sille annetun
toimeksiannon mukaisesti kilpailuttanut Porin kaupungin vakuutusturvan hyväksytyn
tarjouspyynnön mukaisesti vakuutuslajeittain vuosille 2022-2025. Tarjouspyyntö
muodostui kahdesta osiosta siten, että erikseen pyydettiin
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osatarjous henkilövakuutuksista; sisältäen työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksen ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä osatarjous
omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksista.
Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.6.2021 (numero 2021-077618) ja
tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 6.8.2021 kello 12.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jättivät osatarjous 1:n eli henkilövakuutuksiin If
Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Pohjola Vakuutus Oy ja Lähitapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksiin
tarjouksen jätti If Vahinkovakuutus Oyj.
Tarjoukset avattiin 6.8.2021 ja tästä laadittiin avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien
tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön
mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä
tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.
Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tarjouspyynnön
valintaperusteiden mukaisesti. Tarjousten arviointimenettelyn perusteella Pohjola
Vakuutus Oy:n tekemä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin osatarjous 1:n eli
henkilövakuutusten osioon. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
osuuteen jätti tarjouksen vain If Vahinkovakuutus Oyj. Tarjousten arviointimenettely
on esityslistan liitteenä.
Novum Oy suosittelee, että Porin kaupunki valitsee kaupungin henkilövakuutusten
vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n ja omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan
1.1.2022 alkaen.
Kilpailutuksen toteuttaneen vakuutusmeklari Tiina Seppälän laatima esitys
kilpailutusprosessista, tarjouspyynnön sisällöstä, tarjousten vertailusta ja
arviointimenettelystä sekä kilpailutuksen lopputulos esitellään kaupunginhallitukselle
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi
Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten
vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022
alkaen.
Samalla kaupunginhallitus päättää valtuuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki
tarvittavat vakuutusten hankintasopimukset valittujen yhtiöiden kanssa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, hallintoneuvoston
jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän
asian kohdalla toimi Sampsa Kataja.
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Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Aila Haikkosen sijaan kokoukseen
saapui Juha Kantola. Kantola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15:06.
Sampsa Katajan toimiessa puheenjohtajana pöytäkirjan tarkastajana toimi Arto Nurmi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Esteellisyys
Arja Laulainen, Aila Haikkonen
Tiedoksi
Novum Oy/Tiina Seppälä, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Jouni Lampinen ja Päivi
Yli-Kauhaluoma-Nurmi
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§ 608
Teknisen toimialan toimialajohtajan rekrytointi
PRIDno-2021-3924
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Salainen, Yhteenveto toimialajohtajahakemuksista
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan virka on ollut julkisesti
haettavana 2.-27.8.2021. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry,
TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn. Lisäksi ilmoitus
on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.8.2021.
Julkisen hakuprosessin ohella rekrytointia on tehty suorarekrytointina, jossa
yhteistyökumppanina on ollut MPS Enterprises Oy, Henri Huopalahti.
Kelpoisuusvaatimuksena toimialajohtajan tehtävään on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävistä ja toimialan tuntemus, sekä
näkemys toimialan kehityssuunnista. Toimialajohtajalta odotetaan kykyä
muutosjohtamiseen sekä hyviä viestintä-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 henkilöä, joista 12 hakijaa täytti edellytettävät
kelpoisuusvaatimukset.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aksela Kia, tekniikan lisensiaatti, Kirkkonummi
Haanpää Mika, insinööri YAMK, Ylöjärvi
Hillman Aleksi, diplomi-insinööri, Tampere
Koppelomäki Markku, diplomi-insinööri, Pori
Kulmala Mika, diplomi-insinööri, Tampere
Kumpula Olli-Pekka, insinööri yamk, Pori
Laine Timo, liikkeenjohdon maisteri, Naantali
Nirhamo Jaakko, diplomi-insinööri, Pori
Saari Juha, insinööri, Pori (ei kelpoisuusvaatimusten edellyttämää koulutusta)
Salonen Jouni, diplomi-insinööri, Pori
Sundell Jani, insinööri YAMK, Ulvila
Ukkonen Jari, insinööri YAMK, Turku
Viitala Mikko, diplomi-insinööri, Pori

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- asettaa Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten
haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää
henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista
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- nimetä haastatteluryhmän jäsenet sekä
- päättää haastatteluun kutsuttavista.
Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle, että kaupunginhallitus valitsee
keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä
varten haastatteluryhmän.
Hatanpää Tuomas, Jokelainen Johanna, Kilkku Lauri, Kohtamäki Esa, Koppelomäki
Markku, Lampinen Jouni, Mustajoki Sanna ja Tuominen Leena poistuivat
esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti
- asettaa keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran
täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja
päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista
- nimetä haastatteluryhmän jäsenet
Laulainen Arja
Furuholm Tapio
Haikkonen Aila
Kataja Sampsa
Korpela Simo
Nurmi Arto
Sinisalmi Hanna
- päättää haastatteluun kutsuttavista
Haanpää Mika
Koppelomäki Markku
Kumpula Olli-Pekka
Laine Timo
Ukkonen Jari
Viitala Mikko
Esteellisyys
Leena Tuominen, Tuomas Hatanpää, Jouni Lampinen, Lauri Kilkku, Esa Kohtamäki,
Sanna Mustajoki, Markku Koppelomäki, Johanna Jokelainen
Tiedoksi
Haastatteluryhmän jäsenet
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§ 609
Konepajanrannan asemakaavamuutoksen käynnistäminen
PRIDno-2021-3977
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Aluerajaus
SR-Kiinteistöt Oy on kaupungin edustajien kanssa 2.6.2021 pidetyssä neuvottelussa
tehnyt aloitteen Isosannan Konepajanrannan alueella omistamiensa maa-alueiden
asemakaavan muuttamisesta. Yhtiö omistaa Isosannan kaupunginosan korttelissa 76
tontit 1 ja 8 sekä korttelissa 77 sijaitsevat tontit 1-6. Lisäksi yhtiö omistaa alueella kaksi
kiinteistörekisterin mukaista tilaa, joita aloite myös koskee. Lisäksi esitetyllä alueella
sijaitsee yleistä Isosannan katualuetta sekä osa kaupungin omistamaa tilaa Pori III 609-
430-3-3. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 25 ha.
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu suurimmilta osin teollisuus-,
varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-7, TK-8) sekä liike- ja
toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi (KTY-2, KTY-3). Alueella sijaitsee useita
asemakaavalla suojeltuja rakennuksia, jotka ovat joko kaupunkikuvallisesti
tärkeitä tai rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennuksia (sr-20, sr-
21).
Maanomistajan tavoitteena on selvittää mahdollisuutta muuttaa suunnittelualueen
käyttämättömien osien käyttötarkoitus palvelu- ja asuinkäyttöön sekä selvittää alueen
sovittamista osaksi kaupunkitilaa siten, että olemassa oleva teollisuustoiminta ja
uuden käyttötarkoituksen mukainen toiminta voitaisiin sovittaa toimivaksi
kokonaisuudeksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää muun muassa alueen sisäisiä ja
ulkoisia liikennejärjestelyjä sekä suojeltujen rakennusten säilymistä ja käytön
turvaamista osana teollisuusympäristöä.
Kaupungin tavoitteena on tarkastella Konepajanrannan alueen muuttamista ja
saattamista kaupunkikeskustan läheisyyden mukaiseen käyttöön, kaavamuutosalueen
sekä laajemman alueen liikenteen toimivuutta ja parantamista, muun muassa
yleiskaavassa osoitetun pääkatulinjauksen Isosanta-Aittaluoto osoittamista
asemakaavan muutosalueella, Kokemäenjoen rannan osoittamista yleiseen
virkistyskäyttöön sekä rakennussuojelun määrän ja laadun selvittämistä ja näiden
tarkoituksenmukaista suhteuttamista maanomistajan ja kaupungin kantokykyyn.
Kaupungin tavoitteena on, että alueesta tulee korkeatasoinen ja arkkitehtuuriltaan
ympäristöön sopeutuva. Kaavamuutoksen tavoitteena olevaa alueen kaupunkikuvan
parantamista edistetään ottamalla laadukkuus huomioon kaavan laadintatyössä.
Elinvoima- ja ympäristötoimiala on valmistellut yhdessä maanomistajan
kanssa ehdotuksen sopimukseksi asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja
kaavamuutoksen valmistelun yhteistyöstä. Sopimuksessa sovitaan kaavoituksen
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tavoitteista, kaavamuutoksen laatimisen työnjaosta, kustannusten jaosta,
tavoiteaikataulusta sekä sopimuksen voimaantulosta, sitovuudesta ja päättymisestä.
Kaavan teknisestä laatimisesta vastaa maanomistajan valitsema konsultti.
Maanomistaja vastaa kokonaisuudessaan kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista
lukuun ottamatta niitä yleisen edun mukaisia selvityksiä, jotka palvelevat kaupunkia
laajemmalta kuin kaava-alueelta ja edistävät yleisen edun mukaisten tavoitteiden
toteutumista kaavahankkeessa. Kaupunki tilaa ja vastaa kyseisistä
selvityksistä. Kaupunki vastaa kaavoituksen hallinnollisesta prosessista maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti.
Kaupunki ja maanomistaja neuvottelevat asemakaavan toteuttamiseksi maankäyttö-
ja rakennuslain 12 a luvun mukaisen maankäyttösopimuksen asemakaavaehdotuksen
valmistuttua. Maankäyttösopimuksella sopijaosapuolet sopivat maanomistajan
osallistumisesta asemakaavaa palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin,
mahdollisesta yleisten alueiden luovuttamisesta kaupungille.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
käynnistää Konepajarannan asemakaavamuutoksen laadinnan valmistelun,
hyväksyä sopimuksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja valmistelun
yhteystyöstä ja
valtuuttaa elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan
edellä mainitun sopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Maanomistaja, kaupunkisuunnittelu
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§ 610
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun
lain muuttamisesta
PRIDno-2021-3098
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 HE-luonnos takauskeskuslain muuttamisesta
2 PRIDno-2021-3098, Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien
takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.pdf
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä Kuntien
takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.
Esityksellä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että takauskeskus voisi myöntää
takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sote-
uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita. Lakimuutos tarkoittaisi myös sitä, että
Kuntarahoitus voisi myöntää rahoitusta hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille sekä
niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille.Varsinaisen päätöksen
tekisivät takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus.
Sote-uudistuksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin nykyiset
sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirien kuntayhtymät varoineen,
velkoineen ja sitoumuksineen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämiseen liittyvä kuntien irtain omaisuus, sopimukset ja vastuut.Osa näistä
sitoumuksista on Kuntarahoituksen myöntämiä ja osa varainhankinnasta
takauskeskuksen takaamaa. Takauskeskuslakia esitetään muutettavaksi niin, että
Kuntarahoituksen myöntämät lainat ja muut sitoumukset voidaan siirtää
kuntayhtymistä ja kunnista hyvinvointialueille nykyisten säännösten estämättä.Tämä
muutos koskisi vain omaisuuden siirtovaihetta.
Pystyäkseen vastaamaan tehtävistään ja erityisesti niihin liittyvistä investoinneista
hyvinvointialueilla olisi tarve ottaa lainaa.Takauskeskuslaki tai siihen edellä esitetty
muutos eivät mahdollistaisi sitä, että Kuntarahoitus voisi rahoittaa hyvinvointialueita
uusin lainoin tai muilla rahoitusinstrumenteilla.Tällainen hyvinvointialueiden
rahoittaminen edellyttäisi takauskeskuslain muuttamista.Muutoksen myötä
takuskeskuksen jäsenenä olevat kunnat joutuisivat kuitenkin viimesijaiseen
vastuuseen myös hyvinvointialueille kohdistettavan rahoituksen varainhankinnasta ja
siihen liittyvistä sitoumuksista. Siksi lakimuutoksen yhteydessä on varmistettava, että
kunnat eivät vastustaisi Kuntarahoituksen antolainauksen laajentamista
hyvinvointialueiden toimintaan ja muutos ei muodostuisi ongelmalliseksi kuntien
taloudellisen itsehallinnon kannalta .Em. syistä takauskeskuslain muuttaminen siten,
että Kuntarahoitus voisi toimia hyvinvointialueiden rahoittajana, on perusteltua tehdä
erillisenä lakiesityksenä.
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Esityksen tavoitteena on turvata sote-uudistuksessa perustettavien
hyvnvointialueiden tarvitsemien investointien rahoituksen saatavuus
rahoitusmarkkinoilta. Esityksellä hyvinvointialueille mahdollistettaisiin myös
Kuntarahoituksen tarjoamien rahoituspalveluiden käyttäminen. Samalla tulee
varmistua siitä, että Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen laajentaminen
hyvinvointialueille ei vaaranna takauskeskuksen jäsenyhteisöinä olevien kuntien
taloudellista itsehallintoa varainhankintaan liittyvistä sitoumuksista johtuvan
viimesijaisen vastuun johdosta. Muutos tulisi voimaan aluevaltuustojen aloittaessa
toimintansa. Muutos ei pakottaisi Kuntarahoitusta laajentamaan antorahoitustaan
hyvinvointialueiden toimintaan vaan ainoastaan mahdollistaisi sen, mikäli
takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus päättäisivät rahoitustoimintaan
ryhtyä.
Rahoitusjohtaja on antanut lausunnon asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle rahoitusjohtajan valmistelun
mukaisen lausunnon hallituksen esityksestä Kuntien takauskeskuksesta annetun lain
muuttamisesta.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.fi / 10.9.2021
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§ 611
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
PRIDno-2021-3323
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 HE laeiksi lunastuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 7.7.2021
2 Infrajohtamisen lausunto 1.9.2021
3 Kaupunkisuunnittelun lausunto 1.9.2021
4 Rakennusvalvontayksikön lausunto
Oikeusministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä,
jolla on tarkoitus toteuttaa lunastuslain kokonaisuudistus. Uudistustyö on
käynnistynyt vuonna 2015 ministeriön selvitystyöllä.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta ja useita muita lakeja. Muutosten keskeisenä tarkoituksena
on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa
perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Uudistuksen
on tarkoitus myös turvata kuntien maapolitiikkaa.
Lunastuskorvauksen määräämisen perusteita koskevaa sääntelyä esitetään
muutettavaksi siten, että lunastettavasta omaisuudesta tulisi määrätä käyvän hinnan
sijasta sen markkina-arvoa vastaava täysi korvaus. Markkina-arvon määrittäminen
voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien
hyödyntämiseen. Lunastuskorvaukselle esitetään suoritettavaksi 15 %:n suuruinen
korotus. Ns. asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi.
Asiassa on pyydetty lausunto teknisen toimialan infrayksiköltä sekä elinvoima- ja
ympäristötoimialan kaupunkisuunnitteluyksiköltä ja rakennusvalvontayksiköltä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa oikeusministeriölle teknisen toimialan infrayksikön
valmistelun mukaisen lausunnon täydennettynä kaupunkisuunnittelupäällikön ja
rakennusvalvontapäällikön kommenteilla hallituksen esityksestä kiinteän omaisuuden
ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ym.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Oikeusministeriö / lausuntopalvelu.fi / 15.9.2021
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Kaupunginhallitus, § 316,03.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 102,24.05.2021
Kaupunginhallitus, § 405,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 566,23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 612, 06.09.2021
§ 612
Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2021
PRIDno-2021-1264
Kaupunginhallitus, 03.05.2021, § 316
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Investoinnit 1-3 2021
2 Henkilöstöraportti 1-3 2021
3 Toimialakohtaiset toteumat 1-3 2021
4 Talousarvion tuloslaskelma 1-3 2021
Raportointi vuonna 2021
Kuntien automaattinen talousraportointi on edennyt vaiheeseen, jossa kunnan on
raportoitava taloustietojaan valtiokonttorille neljännesvuosittain. Lisäksi kunnan tulee
mm. raportoida puolivuotisraportoinnin yhteydessä tilinpäätösennuste
valtiokonttorille. Raportoinnin käytännön toteutus valtiokonttorin vaatimusten
mukaisesti on vaatinut järjestelmämuutosten lisäksi muutoksia mm. kirjaus-, jaksotus-
ja ennustekäytäntöihin. Vuoden alusta lähtien investointien kirjaustapaa on muutettu
olennaisesti. Näitä muutoksia ei ole toteutettu Sarastian käytöstä poistuvaan Kuntari-
raportointijärjestelmään, vaan käyttöön ollaan ottamassa Sarastian uutta BI-ratkaisua.
Käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, ja siksi tammi-
maaliskuun raportointi talouden osalta on toteutettu tavallista suppeamalla
esitystavalla FPM-järjestelmän talousarvion tuloslaskelmalla ja toimialakohtaisella
toteumaseurannalla. Henkilöstöraportti saadaan toistaiseksi Kuntari-järjestelmästä.
Uusi Kuntarin korvaava Sarastia BI-järjestelmä talous- ja henkilöstöraportointiin
otetaan käyttöön kevään aikana.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa 2021 luovuttiin toimialakohtaisista
palvelulupauksista. Koko kaupungin palvelulupausten toteutuminen raportoidaan
tilinpäätöksen yhteydessä. Top11-prosessien pitkän aikavälin tavoitteisiin
kytkeytyvien vuosimittarien seurantaa kehitetään edelleen. Perusturvan prosessien
mittareista merkittävä osa kytkeytyy suoraan tuottavuusohjelmaan. Mittareiden
toteumat raportoidaan kaupunginvaltuustolle viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä
ja soveltuvin osin puolivuotisraportissa. Lisäksi toimialat raportoivat omat
vuositavoitteensa lauta-/johtokunnille.
Toimialakohtaiset ennusteet
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Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään. 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Perusturvan ennusteen mukaan talousarviossa pysytään. Riski määrärahojen
riittämiselle on edelleen, mikäli koronatilanne muuttuu olennaisesti. Ennusteessa ei
ole huomioitu 1.7.2021 voimaan astuvaa asiakasmaksulain muutosta, vaan sen
taloudellisten vaikutusten arviointi on edelleen kesken. Selvitys lakimuutoksen
vaikutuksista esitetään perusturvalautakunnalle toukokuussa.
Sivistystoimialan maksutuotoissa näkyy edelleen jatkuva koronatilanne. Kulttuuri- ja
liikuntalaitokset ovat olleet suljettuina, minkä vuoksi pääsymaksutuloja ei ole
alkuvuonna juurikaan kertynyt. Lisäksi tilojen käyttömaksuja on jäänyt saamatta.
Edellä mainittujen tuottojen menetykset ovat noin 0,15 miljoonaa euroa
kuukaudessa. Toimintatuottojen toteuma tulee vuoden mittaan tasoittumaan. Mikäli
koronatilanteen vuoksi tiloja joudutaan pitämään jatkossakin suljettuina, maksutuotot
tulevat edelleen vähenemään, ja toimintatuotot jäävät merkittävästi talousarviosta.
Toimintakuluissa oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden
lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat lisäävät jatkossa merkittävästi
kuluja. Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla jopa hieman
alemmat. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on vähentynyt. Lyhytaikaisten
sijaisten käyttö on vähentynyt, ja varhaiskasvatuksen tuottavuusohjelmalla on
tehostettu toimenpiteitä, joilla tehokkaammin reagoidaan varhaiskasvatuspalveluja
käyttävien lasten hoitotarpeen vaihteluihin. Oppivelvollisuusiän laajentamisen
vaikutuksia ei otettu huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei
ollut. Lisäksi koulupsykologin virkoja on täyttämättä, ja lainsäädännön edellyttämien
palvelujen saatavuuden takaamiseksi on tarve lisätä uusia toimia. Edellä mainitut
kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen talousennuste on, että
talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella 0,2 miljoonaa euroa. Mikäli uusia
koulupsykologin tehtäviä perustetaan, on niihin osoitettava lisämääräraha.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi.
Teknisen toimialan ennusteen mukaan talousarviossa pysytään. Talouden
toteutumaan tulevat vaikuttamaan sääolosuhteet sekä edelleen jatkuva
koronatilanne, jotka tuovat ennusteeseen epävarmuutta. Kiinteistönhoidon osalta
tytäryhtiöiden omistamia hoidettavia kohteita on vähennetty, mikä tulee näkymään
kiinteistönhoidon myyntituottojen arvioitua pienempänä toteutumana.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ei toistaiseksi ole ylityspainetta, mutta
työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä seurataan. Investointien kirjaustavan
muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen investointimenoja, jotka eivät ole
henkilöstömenoja, ei enää raportoida tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus
omaan käyttöön -erä ja toimintamenot tämän tehtäväkohdan osalta eivät toteudu
talousarvion mukaisesti. Muutoksella ei ole nettovaikutusta tulokseen.
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Henkilöstö
Maaliskuussa koko henkilöstön määrä on 6351. Vakinaisen henkilöstön määrä jatkaa
laskuaan ja oli maaliskuun viimeisenä päivänä 4997. 12 kuukauden aikana vakinainen
henkilöstö on vähentynyt 59 henkilöllä.
Vakinaisten päättyneitä palvelussuhteita on edeltävään vuoteen verraten lähes yhtä
paljon, vuoden 2021 alusta lukien 77 kappaletta. Samaan aikaan
hyväksyttyjä vakinaisten täyttölupahakemuksia on 90, joista esimerkiksi sosiaaliala 31,
opetus- ja kulttuuriala 26, tekninen ala 18 ja terveydenhuoltoala 13. Hyväksyttyjä
täyttölupahakemuksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 16 vähemmän kuin
edeltävänä vuonna.
Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat hieman vähentyneet. Irtisanoutumiset ja toisen
työnantajan palvelukseen siirtymiset ovat kasvaneet vastaavasti. Tämän lisäksi
palvelussuhteen päättymissyitä on vielä useita, jotka eivät tarkoita suoraan henkilön
työpanoksen poistumista, vaan teknistä muutosta palvelussuhteessa tai esimerkiksi
osa-aikaisuutta, jolloin vain osa henkilön työpanoksesta poistuu.
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä tammikuu 2021 – maaliskuu 2021 on
35,4 (-2,5 %) henkilötyövuotta pienempi kuin vastaavaan aikaan edeltävänä vuonna.
Keskimääräinen henkilöstön määrä on siten pienempi kuin
2020 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Henkilötyövuosien vähenemä kompensoi maksettujen palkkojen ja siten
henkilöstökulujen kasvua. Esimerkiksi peruspalkkoja on maksettu saman verran
kuin vuoden 2020 tammi-maaliskuussa.
Terveysperusteiset poissaolot ovat yhä aikaisempia vuosia matalammalla:
-16,5 % verrattuna vuoden takaiseen tasoon (perusturvassa -17,1 %). Kehityssuunta on
siten erinomainen ja se näkyy myös maksettujen poissaoloajan palkkojen
selvänä vähenemisenä (-12,8 %). Tosin vuoden 2020 vertailukaudella poissaolojen
määrä oli koronan takia poikkeuksellisen korkea. Poissaoloprosentti 2021
ensimmäisellä kvartaalilla on 4,9. Koko vuoden 2020 poissaoloprosentti oli 5,1.
Henkilöstösäästöjen vaikutus palvelujen ostoihin
Konsernipalveluissa henkilöstösäästötavoitteen johdosta ei ole omaa työtä jouduttu
korvaamaan ostopalveluilla.
Perusturvassa henkilöstösäästöjä ei ole korvattu ostopalveluilla. Palvelujen ostoja
käytetään normaalissakin tilanteessa oman tuotannon rinnalla tai sitä tukemaan.
Lisäksi rekrytointiongelmista johtuen ostetaan ostopalveluna esimerkiksi lääkäreitä.
Sivistystoimialalla henkilöstösäästöjä ei ole korvattu palvelujen ostojen lisäämisellä.
Opetusyksikössä on ostettu psykologipalveluja, mutta nämä eivät johdu
henkilöstösäästöistä vaan siitä, että lakisääteisten palveluiden hoitamiseen ei ole
riittävästi omaa henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.
Palvelusetelillä ei ole korvattu omaa henkilöstöä säästöjen vuoksi. Henkilöstön tarve
on vähentynyt varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten määrän vähentyessä.
Kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2021 asettanut varhaiskasvatuksen yhdeksi
tavoitteeksi lisätä palvelusetelillä tuotettujen palveluiden osuutta
varhaiskasvatuksessa.
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Elinvoima- ja ympäristötoimialalla HTV-säästövelvoite ei ole aiheuttanut
asiantuntijapalveluiden käytön lisääntymistä toimialalla, mutta henkilöstöresurssin
vähyyttä joudutaan todennäköisesti korvaamaan kaupunkisuunnittelussa
asiantuntijapalveluiden hankinnalla.
Teknisellä toimialalla henkilöstösäästöt eivät ole vielä vaikuttaneet ostopalvelujen
lisääntymiseen, mutta jatkossa se tulee olemaan väistämätöntä oman toiminnan
supistuessa.
Pelastuslaitoksella henkilöstösäästöjä ei ole korvattu palvelujen ostojen lisäämisellä.
Palveluliikelaitos ei ole korvannut omaa työtä ostopalveluilla. Säännöllisesti on tilattu
ulkoista palvelua, jota ei itse pystytä tekemään: korkealla olevat siivoukset, ikkunoiden
pesut (mm. kaupungintalo ja raatihuone) ja keittiökoneiden huollot.
Porin Vesi on joutunut lisäämään ostopalveluiden osuutta pumppaamoiden
kunnossapidon metalli-, kone- ja sähkötöissä.
Investoinnit
Investointien toteuttaminen on käynnistynyt teknisellä toimialalla työohjelman
mukaisesti eikä tässä vaiheessa ennusteta merkittäviä poikkeamia.
Verotulot
Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2021 helmikuussa, joten Porin
veroprosentin korotus on nyt huomioitu jako-osuudessa. Veronkorotuksen vaikutus
kunnallisveron kasvuun on 3,7 %. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron tilapäinen
jako-osuuden korotus kunnille ja kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut
järjestelmä, minkä takia vuoden 2020 kiinteistöveroja on tuloutunut tälle vuodelle
noin 2,5 M€.
Koronan takia kuntien osuus yhteisöveroon on toista vuotta korotettuna 10
prosentilla (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, viime ja tänä vuonna 42,13 %). Jako-
osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien vuosien tasolle.
Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat
maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen
vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa
kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata
prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi
päätellä koko vuoden ennustetta.
Verotuloja on nyt kertynyt 27,75 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän
aikaan oli kertynyt 26,33 % koko vuoden kertymästä. Merkittävimmät tekijät
paremmalle kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen
aikataulumuutos. Koko vuoden kertymä riippuu erittäin voimakkaasti elo- ja syyskuun
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tilityksistä. Silloin valmistuu henkilöverotus ja tiedetään maksettavat
veronpalautukset. Lisäksi koronatilanteen kehitys vaikuttaa talouselämään Suomessa
ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Alkuvuoden tilitysten perusteella voidaan ennustaa verotulojen ylittävän
talousarviossa olevan odotuksen noin kahdella miljoonalla eurolla.
Valtionosuudet
Valtionosuuksiin ei toistaiseksi ole tehty valtakunnan tasolla muutospäätöksiä
koronasta johtuen, joten niiden arvioidaan toteutuvan alkuperäisten
valtionosuuspäätösten ja talousarvion mukaisesti.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa epävarmuutta on Porin Satama Oy:n korkotuloutuksessa. Budjettiin
sisältyvä 1,5 miljoonan euron tulo-odottama on jäänyt toteutumatta kahtena
edellisenä tilikautena. Tällä hetkellä ennuste on kuitenkin vielä sen mukainen, että
tuloutus toteutuu.
Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos on -6,0 M€. Muutettu talousarvio
joukkoliikenteen lisäys huomioiden on -6,7 M€. Päivitetty verotuloennuste ja
toimialakohtaiset poikkeamat huomioiden vuoden 2021 alustavaksi tulosennusteeksi
muodostuu -4,4 M€. Vuonna 2020 tammi-maaliskuun tulos oli noin 12 miljoona
heikompi kuin nyt.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin
sekä toimialojen selvitykset henkilöstösäästöjen vaikutuksista palveluiden ostoihin ja
saattaa ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 102
Liitteet

1 Investoinnit 1-3 2021
2 Henkilöstöraportti 1-3 2021
3 Toimialakohtaiset toteumat 1-3 2021
4 Talousarvion tuloslaskelma 1-3 2021
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.5.2021 § 316 Porin kaupungin talous- ja
henkilöstöraporttia tammi-maaliskuulta 2021.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
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Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun talous- ja
henkilöstöraportin sekä toimialojen selvitykset henkilöstösäästöjen vaikutuksista
palveluiden ostoihin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.05.2021, § 405
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Investoinnit 1-4 2021
2 Toimialakohtaiset toteumat 1-4 2021
3 Talousarvion tuloslaskelma 1-4 2021
Raportointi vuonna 2021
Tammi-huhtikuun raportointi talouden osalta on toteutettu ensimmäisen
neljänneksen tapaan FPM-järjestelmän talousarvion tuloslaskelmalla ja
toimialakohtaisella toteumaseurannalla. Henkilöstön osalta raportoidaan
olennaisimmat tiedot. Varsinainen henkilöstöraportti tammi-huhtikuun tilanteesta
saadaan takautuvasti, kun uusi BI-järjestelmä otetaan käyttöön kesäkuussa.
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Perusturvalautakunnan esityslistan 27.5. mukaan
lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteensä
3,64 M€ määrärahalisäyksiä. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen.
Sivistystoimialalla kulttuuri- ja liikuntalaitokset ovat olleet jatkuvan koronatilanteen
takia suljettuina vielä huhtikuussa, joten pääsy- ja käyttömaksuja on jäänyt
kertymättä. Toukokuun aikana tiloja on avattu, joten pääsy- ja käyttömaksujen määrä
tulee lisääntymään. Toisaalta maksutuottoja tulee merkittävästi vähentämään
varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021
alkaen. Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden lukiolaisten
oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat lisäävät jatkossa kuluja. Lisäksi opintojen
ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä kuluja toteutuu syksyn aikana.
Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen
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vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei
ollut. Lisäksi sivistyslautakunta on päättänyt esittää neljän uuden koulupsykologin
palkkaamista 1.8.2021 alkaen. Edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen
vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio ylittyy arviolta
0,5 miljoonaa euroa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi.
Teknisen toimialan ennusteen mukaan talousarviossa pysytään. Talouden
toteutumaan tulevat vaikuttamaan sääolosuhteet sekä edelleen jatkuva
koronatilanne, jotka tuovat ennusteeseen epävarmuutta. Kiinteistönhoidon osalta
tytäryhtiöiden omistamia hoidettavia kohteita on vähennetty, mikä tulee näkymään
kiinteistönhoidon myyntituottojen arvioitua pienempänä toteutumana.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ei toistaiseksi ole ylityspainetta, mutta
työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä seurataan. Investointien kirjaustavan
muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen investointimenoja, jotka eivät ole
henkilöstömenoja, ei enää raportoida tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus
omaan käyttöön -erä ja toimintamenot tämän tehtäväkohdan osalta eivät toteudu
talousarvion mukaisesti. Muutoksella ei ole nettovaikutusta tulokseen.
Henkilöstö
Huhtikuussa koko henkilöstön määrä oli 6315. Vakinaisen henkilöstön määrä jatkaa
laskuaan ja oli huhtikuun viimeisenä päivänä 4988.
Huhtikuussa tehtiin 20 täyttölupahakemusta ja samaan aikaan päättyi 23 vakinaisten
palvelussuhdetta. Vakinaisten täyttölupahakemuksia on tehty 114 vuoden alusta
lukien, eli 22 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikki hakemukset on
hyväksytty. Vanhuuseläkkeelle siirtymisiä on yhä edeltävää vuotta vähemmän, mutta
kasvua on ollut muissa päättymissyissä.
Terveysperusteisten poissaolojen kehityssuunta jatkuu myönteisenä.
Henkilöstömäärään suhteutetut poissaolopäivät ovat
edelleen huhtikuussa vähentyneet. Poissaolojen väheneminen johtuu suurelta osin
koronatilanteesta seuranneesta infektiosairauksien puuttumisesta, mutta poissaolot
ovat vähentyneet kaikissa diagnoosiryhmissä. Suurin osa poissaoloista aiheutuu
edelleen tuki- ja liikuntaelinoireista (huhtikuussa 30 %), mutta niiden osuus on
laskenut parin viime vuoden ajan. Toiseksi suurin poissaoloja aiheuttava
diagnoosiryhmä ovat erilaiset mielenterveyden ongelmat (huhtikuussa 19 %), joiden
kasvava trendi on alkuvuonna 2021 tasaantunut. Huhtikuussa puolet
poissaolojaksoista olivat esimiehen myöntämiä 1-7 päivän poissaoloja.
Investoinnit
Investointien toteuttaminen on käynnistynyt teknisellä toimialalla työohjelman
mukaisesti eikä tässä vaiheessa ennusteta merkittäviä poikkeamia.
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Verotulot
Verotuloennuste on päivitetty Kuntaliiton uusimman ennustekehikon mukaiseksi ja
siinä on huomioitu kevään kuntatalousohjelman arviot verotulojen kehityksestä.
Ennustekehikossa ansiotulojen kehitykset perustuvat Verohallinnon tilastoon, jossa
ansiotulot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja
vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto on ensimmäinen luotettava näkymä viime vuoden
ansiotulojen kehityksestä. Aiemmat oletusarvot perustuivat pitkälle koko maan
kehitykseen sekä kunnan väestön kehitykseen, eikä koronan kuntakohtaisia
vaikutuksia ansiotuloihin pystytty huomioimaan yhtä tarkasti.
Koronan takia kuntien osuus yhteisöveroon on toista vuotta korotettuna 10
prosenttiyksiköllä. Jako-osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien
vuosien tasolle. Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli
yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 puolella. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös
tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä.
Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero
tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.
Verotuloja on nyt kertynyt 36 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan
oli kertynyt 34 % koko vuoden kertymästä. Merkittävimmät tekijät paremmalle
kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen aikataulumuutos.
Koko vuoden kertymä riippuu erittäin voimakkaasti elo- ja syyskuun tilityksistä. Silloin
valmistuu henkilöverotus ja tiedetään maksettavat veronpalautukset. Lisäksi
koronatilanteen kehitys vaikuttaa talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa,
mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Kuntaliiton uusimman ennustekehikon perusteella verotulot kokonaisuudessaan
alittavat talousarviossa olevan odotuksen noin 1,2 miljoonalla eurolla.
Valtionosuudet
Valtionosuuksiin ei toistaiseksi ole tehty valtakunnan tasolla muutospäätöksiä
koronasta johtuen, joten niiden arvioidaan toteutuvan alkuperäisten
valtionosuuspäätösten ja talousarvion mukaisesti.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa epävarmuutta on Porin Satama Oy:n korkotuloutuksessa. Budjettiin
sisältyvä 1,5 miljoonan euron tulo-odottama on jäänyt toteutumatta kahtena
edellisenä tilikautena. Tällä hetkellä ennuste on kuitenkin vielä sen mukainen, että
tuloutus toteutuu.
Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Muutettu talousarvio joukkoliikenteen lisäys huomioiden on -6,7 M€. Heikentynyt
verotuloennuste ja perusturvan tulevat lisämäärärahaesitykset huomioiden vuoden
2021 tulosennuste laskee maaliskuun tilanteessa arvioidusta -4,4 miljoonasta eurosta
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noin -11,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 tammi-huhtikuun tulos oli noin
13,9 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi
ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-huhtikuun talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 566
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Investoinnit 1-6 2021
2 Talousarvion tuloslaskelma 1-6 2021
3 Toimialakohtaiset toteumat 1-6 2021
4 YT-menettelyissä esitetyt tavoitteet
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 myöntänyt perusturvalle yhteensä 3,64 miljoonan
euron määrärahalisäykset. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen. Ennusteen mukaan perusturvan talous
toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.
Sivistystoimialalla pääsy- ja käyttömaksuja on jäänyt kertymättä alkuvuoden
koronatilanteen vuoksi. Touko-kesäkuun aikana tilat ovat olleet jo pääosin avoinna ja
maksutuottojen määrä on kasvanut. Syyskauden osalta pääsy- ja käyttömaksujen
odotetaan palautuvan normaalille tasolle, mikäli koronatilanne ei vaikeudu. Toisaalta
maksutuottoja tulee vastaavasti vähentämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
alentaminen 1.8.2021 alkaen. Toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat jäämään
merkittävästi talousarviota alemmalle tasolle. Toimintakatteen kasvu viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan on 5 prosenttia. Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä
ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat ovat jo
käynnistyneet. Lisäksi opintojen ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä lisäkuluja
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toteutuu syksyn aikana. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että
oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021,
koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt
sivistyslautakunnan esityksen neljän uuden koulupsykologin palkkaamiseksi 1.8.2021
alkaen. Edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen
ennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 1,6
miljoonaa euroa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi. Lisäksi Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen
koronatuet vuodelle 2021 maksettiin kesäkuun lopussa. Traficom myönsi Porille
julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin
yhteensä 490 000 euroa. Toimiala pysyy talousarviossa.
Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä)
osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut
ovat vuoden lopussa -50,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tämän hetken
ennuste on, että myyntituotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa
euroa koronatilanteen vuoksi alentuneiden pysäköintimaksujen ja kiinteistöhoidon
yhtiöille tekemien työkohteiden vähenemisen myötä. Tukiin ja avustuksiin on tulossa
puolestaan 0,35 miljoonan euron avustus kaupunkipuisto -hankkeeseen. Muissa
tuotoissa pysäköintivirhemaksujen ennustetaan jäävän koronatilanteen vuoksi noin
0,1 miljoonaa euroa talousarviosta. Toimintakatteen osalta vuosiennuste on siten 0,15
miljoonaa euroa talousarviota heikompi.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ei kokonaisuutena ole ylityspainetta, mutta
työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvion.
Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen
investointimenoja, jotka eivät ole henkilöstömenoja, ei enää raportoida
tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus omaan käyttöön -erä ja toimintamenot
tämän tehtäväkohdan osalta eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Muutoksella ei ole
nettovaikutusta tulokseen.
Henkilöstö
Kesäkuussa koko henkilöstön lukumäärä oli 6535. Lukumäärä on korkea, koska 203
heistä ovat harjoittelijoita ja muita kesätyöntekijöitä. Vakinaisen henkilöstön
määrä kesäkuun lopussa oli 4975 (-49 henkilöä 31.12.2020 verrattuna).
Henkilötyövuosikertymä ensimmäiseltä puolelta vuodelta on 2829, joka
on 29 henkilötyövuotta vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Määräaikaiset ja sijaiset
yhteensä ovat tästä määrästä 616 henkilötyövuotta, jonka määrässä ei ole muutosta
edeltävään vuoteen. Vakinaisten henkilötyövuosikertymä on 2123, joka on edeltävää
vuotta 25 henkilötyövuotta pienempi. Toisin sanoen, vakinaista henkilöstö on tänä
vuonna ollut edeltävää vuotta vähemmän ja määräaikaisia saman verran.
Työllistettyjä kesäkuun lopussa oli 198. Työllistettyjen henkilötyövuosikertymä on 67,
joka on 5 henkilötyövuotta vähemmän edeltävään vuoteen verrattuna.
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Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita kesäkuun loppuun
mennessä on 165 (+ 11 verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna).
Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat hieman vähentyneet, mutta irtisanoutumiset
(muun muassa toisen työnantajan palvelukseen siirtymiset) ovat kasvaneet.
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys on kuluneen puolen vuoden aikana ollut
myönteinen. Alkuvuoden infektiosairauksiin (kuten influenssa) liittyvää tyypillistä
poissaolojen lisääntymistä ei ole ollut lainkaan koronatilanteesta johtuen.
Poissaolopäiviä on ollut n. 14 % edellisvuotta vähemmän. Terveysprosentti on 45, eli
45 %:lla henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauspoissaolopäivä. Terveysprosentti
oli 39 vuoden 2020 vastaavalla jaksolla.
Henkilöstömäärään (huom. ei henkilötyövuosiin) suhteutettu poissaoloprosentti on
5,5, kun se edellisvuonna vastaavaan aikaan oli 6,4 %. Suurimmat poissaoloja
aiheuttava diagnoosiryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinoireet (34 %) ja mielenterveyden
häiriöt (18 %). Mielenterveyspoissaolojen hallinta on asetettu keskeiseksi
työkykyjohtamisen tavoitteeksi. Työtapapaturmista aiheutuvia poissaoloja on ollut n.
10 % edellisvuotta enemmän.
Osatyökykyisen henkilöstön työuria on onnistuttu edelleen pidentämään erilaisin
ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein, uudelleensijoituksin ja osa-aikaratkaisuin.
Näillä ratkaisuilla hallitaan työkyvyttömyyseläkemaksuja.
Työkyvyttömyyseläkemaksuja aiheuttavia täysiä työkyvyttömyyseläkkeitä on alkanut
13 kpl ja määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä 18 kpl. Molemmissa eläkeratkaisuissa
suuntaus on positiivinen edelliseen vuoteen verraten.
YT-menettelyissä esitetyt toimenpiteet
Osana syksyn 2020 YT-menettelyitä kaikille kaupungin työntekijöille avattiin sähköinen
kysely, jossa oli mahdollisuus esittää säästö- ja kehittämisehdotuksia. Kaikki
ehdotukset annettiin toimialojen käyttöön ja käsiteltiin niiden yhteistyötoimikunnissa.
Joukossa oli sen tyyppisiä ehdotuksia, jotka onnistuessaan voivat tuoda positiivisia
talousvaikutuksia kaupungille pidemmällä aikavälillä. Kaupunkitason
yhteistyötoimikunta valitsi esitysten joukosta ne ehdotukset, jotka vastuutettiin
talousarvion yhteydessä jatkovalmisteluun vuoden 2021 aikana. Selvitys
talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden valmistelutilanteesta on liitteenä.
Investoinnit
Investointien toteuttaminen on käynnistynyt teknisellä toimialalla työohjelman
mukaisesti. Pohjois-Porin monitoimitalon osalta määrärahaa jää tänä vuonna
käyttämättä n. 3 M€. Vastaava määräraha on huomioitu vuoden 2022
investointikehyksessä.
Verotulot
Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä
on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2021 helmikuussa, josta
alkaen Porin veroprosentin korotus on huomioitu jako-osuudessa. Veroprosentin
korotuksen vaikutus kunnallisveron kasvuun on 3,7 %. Toinen merkittävä tekijä on
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yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden korotus kunnille ja kolmantena tekijänä on
kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2020 kiinteistöveroja on
tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,5 M€.
Koronatilanteen takia kuntien osuus yhteisöveroon on toista vuotta korotettuna 10
prosentilla (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, viime ja tänä vuonna 42,13 %). Jako-
osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien vuosien tasolle.
Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat
maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä
tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali
määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska
vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden
ennustetta.
Verotuloja on nyt kertynyt 52,9 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän
aikaan oli kertynyt 49,8 % koko vuoden kertymästä. Veroja yhteensä on kesäkuun
loppuun mennessä kertynyt 11,8 % enemmän kuin viime vuonna. Merkittävimmät
tekijät paremmalle kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen
aikataulumuutos. Koko vuoden kertymä riippuu elo- ja syyskuun tilityksistä. Silloin
valmistuu henkilöverotus ja tiedetään maksettavat veronpalautukset. Lisäksi
koronatilanteen kehitys vaikuttaa talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa,
mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Alkuvuoden tilitysten perusteella voidaan ennustaa verotulojen ylittävän
talousarviossa olevan odotuksen noin kahdella miljoonalla eurolla.
Valtionosuudet
Valtionosuuksiin ei toistaiseksi ole tehty valtakunnan tasolla muutospäätöksiä
koronatilanteesta johtuen, joten niiden arvioidaan toteutuvan alkuperäisten
valtionosuuspäätösten ja talousarvion mukaisesti.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa Porin Satama Oy:n korkotuloutuksen arvioidaan toteutuvan n. 1 M€
talousarviota alemmalla tasolla.
Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Kevään tilanteeseen verrattuna sivistystoimialan ennuste on heikentynyt ja
ennusteeseen on sisällytetty Sataman korkotuloutuksen
pudotus. Toisaalta verotuloennuste on parantunut huomattavasti. Näin ollen vuoden
2021 tulosennuste on nyt noin -10,5 M€. Tulosennusteen voidaan odottaa
paranevan loppuvuoden aikana, kun saadaan päätökset valtionavustuksista julkisen
sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.
Vuonna 2020 tammi-kesäkuun tulos oli noin 12,8 miljoonaa euroa heikompi kuin
nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen
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viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot
jaksottuvat eri tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin
sekä selvitykset yt-menettelyissä esitettyjen toimenpiteiden toteutumisesta tiedoksi ja
saattaa ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 06.09.2021, § 612
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousraportti 1-7 2021
2 Investoinnit 1-7 2021
Toimialakohtaiset ennusteet
Toimialakohtaisissa ennusteissa ei ole tapahtunut muutoksia kesäkuun tilanteen
jälkeen.
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 myöntänyt perusturvalle yhteensä 3,64 miljoonan
euron määrärahalisäykset. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen. Ennusteen mukaan perusturvan talous
toteutuu muutetun talousarvion mukaisena, mutta merkittävänä epävarmuustekijänä
on edelleen koronatilanteen aiheuttamat kustannukset ja niihin saatavat
valtionavustukset.
Sivistystoimialalla pääsy- ja käyttömaksuja on jäänyt kertymättä alkuvuoden
koronatilanteen vuoksi. Touko-kesäkuun aikana tilat ovat olleet jo pääosin avoinna ja
maksutuottojen määrä on kasvanut. Syyskauden osalta pääsy- ja käyttömaksujen
odotetaan palautuvan normaalille tasolle, mikäli koronatilanne ei vaikeudu. Toisaalta
maksutuottoja tulee vastaavasti vähentämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
alentaminen 1.8.2021 alkaen. Toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat jäämään
merkittävästi talousarviota alemmalle tasolle. Toimintakatteen kasvu viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan on 5 prosenttia. Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä
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ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat ovat jo
käynnistyneet. Lisäksi opintojen ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä lisäkuluja
toteutuu syksyn aikana. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että
oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021,
koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt
sivistyslautakunnan esityksen neljän uuden koulupsykologin palkkaamiseksi 1.8.2021
alkaen. Edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen
ennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 1,6
miljoonaa euroa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi. Lisäksi Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen
koronatuet vuodelle 2021 maksettiin kesäkuun lopussa. Traficom myönsi Porille
julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin
yhteensä 490 000 euroa. Toimiala pysyy talousarviossa.
Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä)
osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut
ovat vuoden lopussa -50,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tämän hetken
ennuste on, että myyntituotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa
euroa koronatilanteen vuoksi alentuneiden pysäköintimaksujen ja kiinteistöhoidon
yhtiöille tekemien työkohteiden vähenemisen myötä. Tukiin ja avustuksiin on tulossa
puolestaan 0,35 miljoonan euron avustus kaupunkipuisto -hankkeeseen. Muissa
tuotoissa pysäköintivirhemaksujen ennustetaan jäävän koronatilanteen vuoksi noin
0,1 miljoonaa euroa talousarviosta. Toimintakatteen osalta vuosiennuste on siten 0,15
miljoonaa euroa talousarviota heikompi.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ei kokonaisuutena ole ylityspainetta, mutta
työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvion.
Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen
investointimenoja, jotka eivät ole henkilöstömenoja, ei enää raportoida
tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus omaan käyttöön -erä ja toimintamenot
tämän tehtäväkohdan osalta eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Muutoksella ei ole
nettovaikutusta tulokseen.
Henkilöstö
Talous- ja HR-lukuja raportoiva Kuntari -järjestelmä on vaihtunut uuteen Sarastia365
BI-järjestelmään. HR-raportoinnin osalta muutostyöt ovat kestäneet odotettua
kauemmin, koska samalla luovuttiin vanhasta HelmiTW-
järjestelmästä. Henkilöstötietoja koskevat tarkemmat raporttiosiot saadaan osaksi
kuukausiraportointia elokuun talous- ja henkilöstöraporttiin.
Heinäkuussa koko henkilöstön määrä oli 6207. Vakinaisen henkilöstön määrä jatkaa
laskuaan ja oli heinäkuun viimeisenä päivänä 4960 (-12 toukokuuhun verrattuna).
Määräaikaisten määrä putosi lukukauden päätyttyä (myös vaalityöntekijöiden
määräaikaisuudet päättyivät) reilusti ja on nyt 331 (-375 toukokuuhun
verrattuna). Lukukauden alettua vakinaisten ja määräaikaisten määrän voi
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odottaa jälleen kasvavan. Sijaisia heinäkuun lopussa oli 610, joka oli hieman
vähemmän kuin edeltävinä kuukausina.
Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita vuoden alusta lukien on 217 (+ 23 verrattuna
samaan ajanjaksoon viime vuonna). Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat hieman
vähentyneet, mutta irtisanoutumiset (muun muassa toisen työnantajan palvelukseen
siirtymiset) ovat kasvaneet.
Sirius HR -järjestelmästä saatujen tietojen mukaan Kesä – heinäkuun aikana
terveysperusteisia poissaolopäivä on ollut vuoden 2020 vastaavaa jaksoa
vähemmän. Terveenä on tällä jaksolla pysynyt 76 % henkilöstöstä. Valtaosa
poissaoloista on ollut esimiehen myöntämiä lyhyitä (1 – 7 pv) poissaoloja. Tuki- ja
liikuntaelinoireista on aiheutunut n. 40 % ja mielenterveyspoissaoloista 18 %
poissaoloista. Nämä suurimmat diagnoosiryhmät aiheuttavat eniten työnantajalle
kalliiksi tulevia pitkiä (> 30 päivää) poissaolojaksoja, joiden kustannukset ovat 12 kk
ajalta 19,8 M€.
Kuluneen puolen vuoden aikana terveysperusteisia poissaolopäiviä on ollut n. 14 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Vuoden alusta heinäkuun
loppuun asti terveenä on ollut 45 % henkilöstöstä, (vastaavaan aikaan viime
vuonna 39 %). Henkilöstömäärään (huom. ei HTV1:een) suhteutettu
poissaoloprosentti on 5,5 (vuonna 2020 poissaoloprosentti oli 6,4). Myönteistä
poissaolokehitystä selittää erityisesti infektiosairauksien vähentyminen.
Työtapapaturmista aiheutuvia poissaoloja on ollut n. 10 % edellisvuotta enemmän.
Investoinnit
Pohjois-Porin monitoimitalon osalta määrärahaa jää tänä vuonna käyttämättä n. 3 M
€. Vastaava määräraha on huomioitu vuoden 2022 investointikehyksessä.
Verotulot
Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä
on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2021 helmikuussa, josta
alkaen Porin veroprosentin korotus on huomioitu jako-osuudessa. Veroprosentin
korotuksen vaikutus kunnallisveron kasvuun on 3,7 %. Toinen merkittävä tekijä on
yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden korotus kunnille ja kolmantena tekijänä on
kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2020 kiinteistöveroja on
tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,5 M€.
Koronatilanteen takia kuntien osuus yhteisöveroon on toista vuotta korotettuna 10
prosentilla (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, viime ja tänä vuonna 42,13 %). Jako-
osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien vuosien tasolle.
Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat
maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä
tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali
määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska
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vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden
ennustetta.
Verotuloja on heinäkuun lopussa kertynyt 63,4 % talousarvion odotuksesta. Viime
vuonna tähän aikaan oli kertynyt 60,6 % koko vuoden kertymästä. Merkittävimmät
tekijät paremmalle kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen
aikataulumuutos. Koko vuoden kertymä riippuu elo- ja syyskuun tilityksistä. Silloin
valmistuu henkilöverotus ja tiedetään maksettavat veronpalautukset. Lisäksi
koronatilanteen kehitys vaikuttaa talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa,
mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Kuntaliiton elokuun ennuste näyttää koko vuoden verotuloiksi 342,3 M€.
Talousarviossa on odotuksena 338,9 M€, eli ennuste on 3,4 M€ parempi.
Valtionosuudet
Valtionosuuksiin ei toistaiseksi ole tehty valtakunnan tasolla muutospäätöksiä
koronatilanteesta johtuen, joten niiden arvioidaan toteutuvan alkuperäisten
valtionosuuspäätösten ja talousarvion mukaisesti.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa Porin Satama Oy:n korkotuloutuksen arvioidaan toteutuvan n. 1 M€
talousarviota alemmalla tasolla.
Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Kesäkuun tilanteeseen verrattuna verotuloennustetta on edelleen parannettu
perustuen Kuntaliiton 30.8. julkaisemaan uuteen kuntakohtaiseen arvioon. Vuoden
2021 tulosennuste on nyt noin -9,3 M€.
Vuonna 2020 tammi-heinäkuun tulos oli noin 8,8 miljoonaa euroa heikompi kuin
nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot
jaksottuvat eri tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-heinäkuun talous- ja
henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan Pelastuslaitos
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§ 613
Tytäryhtiöiden puolivuotisraportti
PRIDno-2021-3903
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 Omistajaohjauksen lausunto 30.6.2021
2 Strategisten yhtiöiden raportit 30.6.2021
3 Porin kaupunkikonserni_Puolivuotisraportti_Tytäryhteisöjen keskeiset tunnusluvut
tilanne 30.6.2021
4 Pori Energia olennaiset tapahtumat 2021 06
5 Raportti_Q2_Porin Satama Oy 2021
6 Osavuosiraportti Prizztech Oy 30.6.2021
Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori
Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot
Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen
mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.6.2021 sähköisillä Eemeli-
lomakkeilla. Liitteenä on Eemeli-raporttien lisäksi niiden yhtiöiden täydentävät
raportit, jotka ovat sellaisen antaneet.
Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen
asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi
yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut kesäkuun lopun tilanteesta.
Kaupungin strategisten yhtiöiden tilanne näyttää hyvälle. Yhtiöt ennustavat
tilikaudelta 2021 joko budjetin mukaisia tai sen ylittäviä tuloksia. Pori Energia
ennustaa 3,1 miljoonan euron parannusta tulosennusteessaan. Myös Porin Satama
ennustaa tilikaudelta 0,5 miljoonan euron positiivista tulosta. Toisaalta Porin Linjojen
ennustettuun nollatulokseen liittyy vielä epävarmuutta. Tulosennuste perustuu siihen,
että talous lähtee kehittymään positiiviseen suuntaan loppuvuoden aikana.
Myös tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää hyvälle. Ainoastaan Porin YH-Asunnot
ennustaa, että se olisi pääsemässä vain puoleen tavoitteista. Muilla yhtiöillä
tavoitteista olisi jäämässä toteutumatta korkeintaan yksi ja jopa viisi yhtiötä ennustaa
pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa.
Strategisten yhtiöiden lisäksi myös muut kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat
raportoineet konserniohjeen mukaisesti 30.6.2021 tilanteesta. Liitteenä on
omistajaohjauksen lausunto yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä
tunnuslukutaulukko.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset
evästykset raporttien johdosta.
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Kokouskäsittely
Kaupunginhallituksen käsitellessä tytäryhtiöiden puolivuotisraporttia, asian käsittelyyn
ja päätöksentekoon esteellisenä poistui seuraavasti:
Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Satakunnan
koulutuskuntayhtymä (Sataedu)).
Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen
puheenjohtaja)
Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-asunnot OY: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy,
hallituksen jäsen) ja Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen
jäsen).
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esteellisyys
Aila Haikkonen, Arto Nurmi, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen
Tiedoksi
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
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§ 614
Kaupunkikuvatoimikunnan asettaminen
PRIDno-2021-3767
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
mikko.nurminen@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohje
Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen
tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia
lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä,
merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön
lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä
muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista ja
asemakaavoista. Toiminnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.
Kaupunkikuvatoimikunta toimii yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa myös
maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan
valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun
tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä
rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.
Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä edellisen vuoden toiminnastaan. Toimikunnan tulee käsitellä vireille tulevat
asiat kerran kuukaudessa.
Kaupunkikuvatoimikunnaksi esitetään:
rakennusvalvontayksikön päällikkö, pj
kaupunkisuunnittelupäällikkö, vpj
lupainsinööri, sihteeri
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja
rakennustarkastaja, jäsen
tonttipäällikkö, jäsen
liikenneinsinööri, jäsen
rakennustutkija, jäsen
elinvoima- ja ympäristölautakunta, lautakunnan nimeämä jäsen
tekninen lautakunta, lautakunnan nimeämä jäsen
Porin yliopistokeskuksen nimeämä jäsen
Sata-Safan nimeämä jäsen
Kaupunginhallitus velvoittaa kaikki toimialat ja konserniyhtiöt tuomaan merkittävät
asiat toimikunnan käsiteltäväksi. Hankkeet esittelee tarvittaessa pääsuunnittelija
/asiantuntija.
Samalla kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen
kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.
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Edelleen rakennuslupahakemuksista antaa oman lausuntonsa työryhmä, jossa
on jossa on rakennusvalvonnan lupa-asioiden, rakenteiden ja LVI-asioiden edustaja,
aluepelastuslaitoksen edustaja, ympäristö- ja terveysvalvonnan terveystarkastaja,
puistotoimen edustaja ja esittelijänä yksikön päällikkö. Tekninen työryhmä asetetaan
jatkossa elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan päätöksellä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,
- nimetä siihen seuraavat jäsenet:
rakennusvalvontayksikön päällikkö kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen, pj
kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas, vpj
lupainsinööri Sofia Hannukainen, sihteeri
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku
rakennustarkastaja Sirpa Tauru
tonttipäällikkö Elisa Laine
liikenneinsinööri Eija Riihimäki
rakennustutkija Liisa Nummelin,
- pyytää elinvoima- ja ympäristölautakuntaa, teknistä lautakuntaa, Porin
yliopistokeskusta ja Sata-Safaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen sekä
- hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.
Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle, että kaupunkikuvatoimikuntaan nimetään
kaupunginhallituksen edustaja.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,
-nimetä siihen seuraavat jäsenet:
rakennusvalvontayksikön päällikkö kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen, pj
kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas,vpj
lupainsinööri Sofia Hannukainen,sihteeri
elinvoima-ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku
rakennustarkastaja Sirpa Tauru
tonttipäällikkö Elisa Laine
liikenneinsinööri Eija Riihimäki
rakennustutkija Liisa Nummelin
KH:n edustaja, Sampsa Kataja,
-pyytää elinvoima-ja ympäristölautakuntaa,teknistä lautakuntaa,Porin
yliopistokeskusta ja Sata-Safaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen sekä
-hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.
Tiedoksi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, Porin yliopistokeskus, Sata-
Safa, nimetyt jäsenet
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§ 615
Luottamushenkilön nimeäminen Suomen Terve Kunta -verkoston toimintaan
PRIDno-2021-3920
Valmistelija / lisätiedot:
Tomi Lähteenmäki
tomi.lahteenmaki@pori.fi
strategiapäällikkö
Suomen Terve Kunta -verkosto on perustettu 1996 ja se on osa kansainvälistä WHO:n
Healthy Cities -verkostoa. Pori on Suomen Terve Kunta -verkoston perustajajäseniä.
Verkostoon kuuluu suomalaisia kaupunkeja, kuntia ja sairaanhoitopiirejä sekä sosiaali-
ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toimintaa
koordinoi ja hallinnoi THL. Verkoston puheenjohtajana toimii vuodet 2021-2022 Porin
kaupungin strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.
Verkoston tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä
sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä jäsenkuntien hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan
arviointia. Keskeisenä toimintamallina ovat valtakunnalliset seminaarit ja
verkostopäivät sekä jäsenten vertaisoppiminen erilaisista käytännöistä ja kokeiluista
hyte-toiminnassa.
THL on pyytänyt verkostoon kuuluvia kaupunkeja ja kuntia nimeämään
luottamushenkilön Terve Kunta -verkoston toimintaan. Vastuullisen
luottamushenkilön nimeäminen kuvastaa kunnan sitoutumista toimintaan, eikä se
edellytä ehdotonta osallistumista verkoston tapahtumiin tai tilaisuuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilön Suomen Terve Kunta -verkoston
toimintaan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä Sinikka Aleniuksen Suomen Terve Kunta -verkoston
toimintaan.
Tiedoksi
Kehittämispäällikkö Pia Hakamäki, THL (pia.hakamaki@thl.fi)
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§ 616
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 141 EPassipalvelujen hankinta henkilöstöetujen hallintaan, 27.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 142 EPassin ja tyhy-rahan käyttöä koskevat linjaukset ja ohjeet, 27.08.2021
§ 143 Eläinlääkinnän majoitus- ja kilometrikorvaukset 1.9.-31.12.2021, 27.08.2021
§ 144 Kaupungineläinlääkäreiden päivystyskorvaukset ajalla 1.9.-31.12.2021,
27.08.2021
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 15 Oman auton käyttöoikeus virka- ja työtehtävissä, 31.08.2021
§ 27 Porin Vanhusneuvosto 20 vuotta, tapahtuma-avustus, 25.08.2021
Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 51 Määräaikaisen palomestarin palkkaaminen, Porin toimialue, 26.08.2021
§ 52 Työajan muutos, apulaispalomestari, 26.08.2021
§ 53 Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaisen valinta, 31.08.2021
§ 54 Määräaikaisen palomestariharjoittelijan palkkaaminen, Porin toimialue,
31.08.2021
§ 55 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, 31.08.2021
Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 15 Satakunnan Museon kuva- ja arkistokokoelmista vastaavan amanuenssin (PORI-
03-134-20) toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen täyttäminen, 31.08.2021
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 617
Tiedoksi merkittävät asiat
1) Satakuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille maakuntahallituksen 23.8.2021
kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3sSD5cQ
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 618
Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla
seuraavat asiat:
Porin Satama Oy:n ennakkokäsityspyyntö, JulkL 24 § 1 momentin 17- ja 20-kohdat
Pori-palkinto 2021, JulkL 6 § 2 kohta
Vuoden 2021 Nuori Porilainen, JulkL 6 § 2 kohta
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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Muutoksenhakukielto
§605, §606, §608, §610, §611, §612, §613, §615, §616, §617, §618
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§607
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
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Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa
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on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn
liittyvä syy.
Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian
käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuaika suorahankinnassa
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun
suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus
on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
TAI
Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30
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päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
TAI
Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta.
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
hankintasopimus on tehty.
Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9
kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
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Oikaisuvaatimus
§609, §614
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

