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§ 178
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskäsittely
Merkitään, että sivistyslautakunta muutti käsittelyjärjestystä siten, että asia §
190 käsitellään ennen asiaa § 189.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 179
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Martti Lundén ja Mikael Ropo.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.8.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Lundén ja Mikael Ropo.
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§ 180
Porin kaupungin avustusuudistus
PRIDno-2020-3518
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019.
Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja
vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta
kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä
hakukanavaa avustusten hakemiseen.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien
avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen,
esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta
kokouksessaan 25.8.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, § 157,02.06.2020
Sivistyslautakunta, § 181, 11.08.2020
§ 181
Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen 2.6.2020 § 157
PRIDno-2020-1210
Sivistyslautakunta, 02.06.2020, § 157
Valmistelijat / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
[peitetty] on toivonut sivistyslautakunnan ottavan kantaa asiaansa. Hän työskentelee
porilaisessa peruskoulussa tuntiopettajana luokanopettajanan tehtävässä. [peitetty]
katsoo, että hänen tuntiopettajan virkansa tulisi muuttaa luokanopettajan viraksi.
Hänen mukaansa tarve viralle on koulussa nyt ja jatkossa, ja vastaavia muutoksia on
aikaisemminkin tehty tuntiopettajista luokanopettajiksi.
Perusopetuksessa on joko luokanopettajan, erityisluokanopettajan, erityisopettajan
tai lehtorin virassa olevia opettajia tai tuntiopettajan virkasuhteessa olevia.
Tuntiopettaja katsotaan päätoimiseksi, mikäli hänen viikoittaiset työntuntinsa ovat
vähintään 16. Opetusyksikössä haluttiin selkeyttää tuntiopettajien tilannetta, ja
nimikkeitä yhtenäistettiin henkilöstöpäällikön päätöksellä 29.11.2019 § 272.
Niille tuntiopettajille, joille katsottiin löytyvän vähintään päätoimisuuden verran
tunteja jatkossakin, tarjottiin mahdollisuutta muuttaa tuntiopettajanimike
päätoimisen tuntiopettajan nimikkeeksi. Muille jätettiin nimikkeeksi tuntiopettaja.
[peitetty] on myös tarjottu tätä mahdollisuutta päätoimisen tuntiopettajan
nimikkeeseen, mutta hän on asiasta kieltäytynyt.
[peitetty] mukaan hänen ensisijaisessa sijoituspaikassaan Itätuulen koulussa (entinen
Itä-Porin yhtenäiskoulu) on aiemmin muutettu tuntiopettajan virkoja luokanopettajan
viroiksi. Näin on tapahtunut vuonna 2012 kahden opettajan osalta. Vuoden 2017
organisaatiouudistuksen jälkeen tällaisia muutoksia ei ole peruskouluissa tehty, eikä
opetusyksikkö katso niitä tarpeellisiksi tällä hetkellä. Tämä linjaus kohtelee samalla
tavalla kaikkia opettajia.
Perusopetuslain 37 § mukaan opetuksen järjestäjällä on oltava riittävä määrä
opettajien virkoja. Näiden lisäksi voi olla tuntiopettajia. Tuntiopettaja ei ole osa-
aikainen siten, että syntyisi lain mukainen velvoite tarjota lisätöitä. Porin
opetusyksikön perusopetuksen vakituisia opettajia on (20.5.2020) yhteensä 455.
Heistä 110 on lehtoreita ja 188 luokanopettajia, 71 erityisluokanopettajia, 25
erityisopettajia ja 15 rehtoreita. Päätoimisia tuntiopettajia on 41 ja tuntiopettajia 5.
Edellä mainituista ensisijainen sijoituspaikka Itätuulen koulussa on 26 opettajalla,
joista 3 on sivutoimisia tuntiopettajia, 2 on päätoimisia tuntiopettajia ja 20 on
lehtoreita/luokanopettajia/erityisluokanopettajia/erityisopettajia. Itätuulen koulun
yhdeksästä luokanopettajasta yksi on tuntiopettaja, muut varsinaisia
luokanopettajia. Lisäksi opetusyksikössä työskentelee määräaikaisia opettajia.
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Oppilasennusteen mukaan lapsimäärät Porissa laskevat merkittävästi lähivuosina.
Kun ensimmäisen luokan oppilaiden määrä on nyt 740 on sen arvioitu lukuvuonna
2026-2027 olevan ainoastaan 526. Oppilasmääräkehityksen sekä palveluverkkoon ja
oppilaaksiottoalueisiin suunniteltujen muutosten vuoksi uusien opettajien
rekrytoinneissa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa.
Hakijan ehdottamaa menettelyä ei voida toteuttaa virantoimitusvelvollisuuden
muuttamisena vaan hänet tulisi siirtää tuntiopettajan virasta luokanopettajan virkaan,
joka tulee perustaa ennen siirtoa, jos sellaista ei ole avoimena. KT Kuntatyönantaja ry
on katsonut, että vakinaisia tuntiopettajia voidaan siirtää KVhL 24 §:n mukaisin
perusteluin vakinaisiin virkoihin ilman julkista hakumenettelyä, jos työnantaja näin
päättää ja siirto voidaan perustella ko. säännöksen mukaisin perusteluin. Mitään
pakkoa tähän ei kunnalla ole.
Opetusyksikkö katsoo, ettei sillä hakijan koulun tilanne, opettajien tasa-arvoinen
kohtelu sekä kaupungin kokonaisuus huomioiden ole velvollisuutta eikä tarvetta
siirtää hakijaa tuntiopettajan virasta luokanopettajan virkaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] vaatimus hylätään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 11.08.2020, § 181
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
[peitetty] on 15.6.2020 tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen
2.6.2020 § 156. [peitetty]vaatii edelleen, että hänen tuntiopettajan virkansa muutetaan
luokanopettajan viraksi. Hänen mukaansa kyse ei ole anomuksesta perustaa uusi
virkapaikka eikä viran siirrosta. Sen sijaan asia koskee olemassa olevan
luokanopettajan virkapaikan, jota hän tekee, viranhoitomääräyksen muuttamisesta
työnkuvaa vastaavaksi.
Sivistystoimialan näkemyksen mukaan luokanopettajan virka ja tuntiopettajan virka
ovat kaksi eri virkaa. Koska kyse on eri viroista, ei muutosta voida tehdä lain
kunnallisesta viranhaltijasta 23 §:n mukaisena virantoimitusvelvollisuuden
muuttamisena. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen ei saa johtaa siihen, että
virka muuttuu toiseksi viraksi. Jotta [peitetty]virka voitaisiin muuttaa luokanopettajan
viraksi, tulisi tämä muuttaminen tehdä virkasiirtona. Virkasiirto edellyttää sitä, että on
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olemassa tyhjänä oleva luokanopettajan virka tai että sellainen perustetaan ennen
virkasiirtoa.
[peitetty]on lisäksi todennut, että rehtori on kirjallisena todisteena allekirjoittanut, että
koulussa on tarve luokanopettajalle (24 vvt) nyt ja jatkossa. Sivistystoimiala toteaa,
että tällä ei ole merkitystä, koska tuntiopettaja ei ole osa-aikainen siten, että syntyisi
lain mukainen velvoite tarjota lisätöitä.
[peitetty]toteaa, että hän on anonut viranhoitomääräyksen muutosta aiemmin
vuonna 2012 luodun hallintokäytänteen mukaisesti. Sivistyslautakunta muutti kahden
sivutoimisen tuntiopettajan osalta viranhoitomääräyksen sitä anottaessa samoin
edellytyksin työnkuvaa vastaavaksi luokanopettajan viranhoitomääräykseksi.
Opettajien tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu perustuu luodun
hallintokäytänteen tasapuoliseen ja johdonmukaiseen tulkintaan ja toteuttamiseen.
Sivistystoimiala toteaa, että tällaisia muutoksia on tehty vuonna 2012 kaksi kappaletta.
Uuden organisaation aikana näitä ei ole tehty. Muutoksista on siten kulunut jo pitkä
aika ja olosuhteet ovat muuttuneet ajan kuluessa. Oppilasennusteen mukaan
lapsimäärät Porissa laskevat merkittävästi lähivuosina. Kun ensimmäisen luokan
oppilaiden määrä on nyt 740 on sen arvioitu lukuvuonna 2026-2027 olevan
ainoastaan 526. Oppilasmääräkehityksen sekä palveluverkkoon ja
oppilaaksiottoalueisiin suunniteltujen muutosten vuoksi uusien opettajien
rekrytoinneissa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa.
Edellä mainituin perustein sivistystoimiala katsoo, että [peitetty]oikaisuvaatimus tulee
hylätä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
[peitetty]
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Sivistyslautakunta, § 166,16.06.2020
Sivistyslautakunta, § 182, 11.08.2020
§ 182
Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen 16.6.2020 § 166
PRIDno-2020-3472
Sivistyslautakunta, 16.06.2020, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
[peitetty] työskentelee lukiokoulutuksen ja perusopetuksen lehtorina. [peitetty]
ensimmäinen sijoituspaikka kuvataiteen opettajana on Porin suomalaisen
yhteislyseon lukio.
Opetusyksikössä on suunniteltu kuvataiteen opetusjärjestelyjä. Tarve järjestelyille on
johtunut siitä, että kuvataiteen opettajia työskentelee Porin eri peruskouluissa ja
lukioissa niin monta, että opetustuntien takaaminen heille ei ennusteiden mukaisen
oppilasmäärien kehittymisen valossa ole välttämättä mahdollista.
Osana järjestelyjä opetusyksikkö on valmistellut [peitetty] siirtämistä perusopetuksen
ja lukion lehtori lehtoriksi, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Porin suomalaisen
yhteislyseon koulu. [peitetty]sijoituspaikka olisi jatkossa pääasiallisesti
perusopetuksen puolella, ja viran ehdot määräytyisivät tämän mukaisesti.
[peitetty] kanssa on käyty yhteistoimintamenettely 25.5.2020.
Opetusyksikkö esittää sivistyslautakunnalle [peitetty] virantoimitusvelvollisuuden
muuttamista ja siten myös virkanimikkeen muuttamista edellä mainitulla tavalla
1.8.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan
1.8.2020 alkaen siten, että hänen ensimmäinen sijoituspaikka on Porin suomalaisen
yhteislyseon koulu. [peitetty] sijoituspaikka on jatkossa pääasiallisesti perusopetuksen
puolella, ja viran ehdot määräytyvät tämän mukaisesti.
Lisäksi sivistyslautakunta päättää esittää henkilöstöjohtajalle, että [peitetty]
virkanimike muutetaan 1.8.2020 alkaen perusopetuksen ja lukion lehtoriksi, joka
vastaa hänen muutettua tehtäväänsä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 11.08.2020, § 182
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Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.6.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
[peitetty] on 25.6.2020 tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen
16.6.2020 § 166. [peitetty]on vaatinut, että päätös hänen virantoimitusvelvollisuuden
muuttamisesta kumotaan.
[peitetty]on todennut, että muutos edellyttää, että opettaja on hoitanut kyseisiä
virkatehtäviä useamman vuoden. Hän ei ole opettanut yläkoulun puolella moneen
vuoteen. Toisena perusteluna on kouluverkossa tehtävien muutosten aiheuttama
epävarmuus, koska PSYL:n ja Lyseon lukioiden ja yläkoulujen yhdistämisestä on
päätetty. Lukiokoulutuksen muutokset pitäisi huomioida kokonaisuudessaan ennen
yksittäisten virkojen muutoksia. [peitetty]mukaan olisi pitänyt käydä yt-neuvottelut
kaikkien PSYL:n ja Lyseon kuvataideopettajien kesken.
Sivistystoimiala toteaa, että lain kunnallisesta viranhaltijasta 23 §:n mukaan
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan
viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että
viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely
tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Laki ei täten edellytä, että tehtävää olisi ollut
tehty vuoden ajan. Tällaista velvoitetta ei myöskään opettajien virka- ja
työehtosopimus aseta. Lisäksi kuten sivistyslautakunnan päätöksessä 16.6.2020 § 166
todetaan, opetusyksikössä on suunniteltu kuvataiteen opetusjärjestelyjä. Tarve
järjestelyille on johtunut siitä, että kuvataiteen opettajia työskentelee Porin eri
peruskouluissa ja lukioissa niin monta, että opetustuntien takaaminen heille ei
ennusteiden mukaisen oppilasmäärien kehittymisen valossa ole välttämättä
mahdollista. Näin ollen opetusyksikkö on tehnyt vaadittavat selvitystyöt ennen kuin
[peitetty]virantoimitusvelvollisuutta muutettiin. Työnantajalla on todellinen tarve
muuttaa virantoimitusvelvollisuutta.
Sivistystoimiala toteaa, että muutos on ollut perusteltu. Viran tulee vastata
työtehtäviä. Näin ollen virantoimitusvelvollisuutta on ollut perusteltua muuttaa niin,
että [peitetty]virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2020 alkaen siten, että hänen
ensimmäinen sijoituspaikka on Porin suomalaisen yhteislyseon koulu. [peitetty]
sijoituspaikka on jatkossa pääasiallisesti perusopetuksen puolella, ja viran ehdot
määräytyvät tämän mukaisesti. Täten myös nimike tulee muuttaa 1.8.2020 alkaen
perusopetuksen ja lukion lehtoriksi, koska se vastaa hänen muutettua tehtäväänsä.
Edellä mainituin perustein sivistystoimiala toteaa, että [peitetty]oikaisuvaatimus tulee
hylätä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
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Kokouskäsittely
Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
[peitetty], henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen
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§ 183
Sivistystoimialan toimintasäännön muuttaminen
PRIDno-2020-4210
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Voimassa oleva toimintasääntö
2 Luonnos, sivistystoimialan toimintasääntö 1.9.2020 alkaen
Sivistystoimilautakunta on päätöksellään 13.8.2019 § 201 hyväksynyt viimeiset
muutokset sivistystoimialan toimintasääntöön.
Sivistystoimiala on tämän jälkeen käynyt voimassa olevan toimintasäännön läpi ja
valmistellut siihen nyt esitettävät päivitykset. Suurin osa päivityksistä johtuu siitä, että
sivistystoimialan talouspäällikkö siirtyi 1.7.2019 alkaen hallinnollisesti
konsernihallinnon talousyksikön alaisuuteen sekä siitä, että 1.9.2020 alkaen
sivistystoimialan liikuntapaikat -toimintayksikön henkilöstö sekä kouluisännät siirtyvät
teknisen toimialan alaisuuteen.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen sivistystoimialan
toimintasäännöksi 1.9.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistystoimiala
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§ 184
Porin taidemuseon ja Satakunnan Museon edustajien nimeäminen Museoliiton
vuosikokoukseen
PRIDno-2020-4235
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 97. vuosikokous järjestetään
Helsingissä 1.-2.9.2020. Museopäivien teemana on digitaalinen tulevaisuus.
Vuosikokous pidetään keskiviikkona 2.9. alkaen klo 13 Radisson Blue Royal hotellissa.
Iltajuhlassa tiistaina 1.9. alkaen klo 19 jaetaan Museoliiton ansiomitalit, Vuoden
museojulkaisu -palkinto sekä Museokortin erikoispalkinto. Vuoden museojulkaisu -
finalisteina on kolme teosta: Satakunnan Museon Kahden kuvan aika, Vapriikin
Kadonneet kaunottaret – Tampereen rakennushistoriaa sekä Maahengen kustantama
Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977.
Porin kaupunki / Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo kuuluvat museoliiton 1.
jäsenluokkaan, mikä oikeuttaa kolmen äänivaltaisen edustajan osallistumisen
vuosikokoukseen. Yksi edustaja voi käyttää vain yhden äänen.
Porin taidemuseon ja Satakunnan Museon edustajina Suomen museoliiton
vuosikokouksessa ovat vuosittain toimineet museoiden johtajat. Kolmannen
äänivaltaisen edustajan on valinnut sivistyslautakunta museopäiville sekä
vuosikokoukseen osallistuvien lautakunnan jäsenten joukosta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valitsee Porin kaupungin äänivaltaisiksi edustajiksi Suomen
museoliiton 97. vuosikokoukseen Porin taidemuseosta vs. Taidemuseonjohtaja Anni
Venäläisen, Satakunnan Museosta vs. Museonjohtaja Johanna Jakomaan sekä yhden
museopäiville ja vuosikokoukseen osallistuvista sivistyslautakunnan jäsenistä.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi Porin kaupungin äänivaltaisiksi edustajiksi Suomen
museoliiton 97. vuosikokoukseen Porin taidemuseosta vs. Taidemuseonjohtaja Anni
Venäläisen, Satakunnan Museosta vs. Museonjohtaja Johanna Jakomaan sekä
sivistyslautakunnan jäsen Antti Vuolanteen.
Tiedoksi
Anni Venäläinen, Johanna Jakomaa
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§ 185
Porin kaupungin ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma vuosiluokille 7-9
PRIDno-2020-3962
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Nuorsaari
kirsi.nuorsaari@pori.fi
Liitteet

1 Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma vuosiluokille 7-9
Porin kaupungin opetussuunnitelma on laadittu siten, että opetussuunnitelman
perusteita (Opetushallituksen määräys 2014) tarkennetaan paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään muun
muassa vuosiluokittain kunkin peruskoulussa opettavan oppiaineen tavoitteet ja
sisällöt. Ortodoksista uskontoa opetetaan katsomusaineena ortodoksiseen
uskontokuntaan kuuluville oppilaille. Porissa opetusta antaa yksi kiertävä
ortodoksisen uskonnon opettaja. Ortodoksiseen uskontokuntaan kuuluva oppilas voi
halutessaan osallistua myös evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen.
Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa
14.6.2016 (§ 138) vuosiluokille 1 -6. Vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelmaa ei ole
sivistyslautakunnassa vielä hyväksytty. Opetussuunnitelma on laadittu useamman
kunnan ortodoksisen uskonnon opettajien yhteistyönä ja se on käytössä muun
muassa Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Porvoossa ja Kouvolassa. Suomen
ortodoksinen kirkkokunta ja Helsingin ortodoksinen seurakunta sekä muut
seurakunnat ovat tukeneet opettajia prosessissa. Yhteinen opetussuunnitelma tukee
opetuksen valtakunnallista yhtenäisyyttä. Työskentelyssä ei ole ollut mukana porilaisia
opettajia.
Koska opetussuunnitelma on laadittu monessa eri kunnassa käyttöönotettavaksi, on
opetussuunnitelmassa runsaasti vuosiluokkaistettuja sisältöjä, joita opettaja painottaa
tavoitteiden mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaikkia sisältöjä ei välttämättä
käydä yhtä kattavasti läpi. Sisällöt ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseen,
tavoitteiden saavuttamista puolestaan arvioidaan lukuvuoden lopuksi.
Opetussuunnitelmassa on lisäksi vinkkejä oppimisympräristöjen ja työtapojen
hyödyntämiseen.
Porin kaupungin ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma vuosiluokille 7 - 9 on
esityslistan liitteenä. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön heti.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ortodoksisen uskonnon
opetussuunnitelman vuosiluokille 7 - 9 käyttöönotettavaksi heti.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Perusopetuksen koulut
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§ 186
Sivistyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2020
PRIDno-2020-4297
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Sivistyslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi parittomina viikkoina
seuraavasti:
tiistai 11.8. kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 25.8. kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 8.9. kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 22.9. kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 6.10. kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 20.10. kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 3.11. kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 17.11. kello 16:30, varsinainen kokous
tiistai 1.12. kello 16:30, valmisteleva kokous
tiistai 15.12 kello 16:30, varsinainen kokous.
Tarvittaessa valmisteleva kokous pidetään varsinaisena kokouksena.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää pitää kokoukset edellä esitetyn mukaisesti.
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että tiistaina 8.9.2020 ei pidetä valmistelevaa
kokousta, mutta pidetään 11.9.2020 koko päivän talousseminaari kello 12.00 alkaen.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta, talous- ja hallintoyksikkö
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§ 187
Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4053)
PRIDno-2020-4281
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Marja Saineen irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta 21.8.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Marja Saineelle eron perusopetuksen
erityisopettajan (4053) virasta 22.8.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Marja Saine, Vähärauman koulu, Sarastia Oy
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§ 188
Irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (2141)
PRIDno-2020-3931
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Aki Kermisen irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta 31.7.2020.
Sarastia Oy on käsitellyt irtisanoutumisilmoituksen 2.7.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Aki Kermiselle eron perusopetuksen rehtorin
(2141) virasta 31.7.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aki Kerminen, Porin Lyseon koulu, Sarastia Oy
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§ 189
Porin Eläkkeensaajat ry:n huojennusanomus nuorisotalon tilojen vuokriin
PRIDno-2020-4284
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Porin Eläkkeensaajat ry anoo 22.6.2020 lähettämässään kirjeessä nuorisotalon tilojen
vuokrien huojentamista:
"HUOJENNUSANOMUS
Petteri Lahti / Porin kaupungin Sivistyslautakunta.
Porin Seudun Eläkkeensaajat ry. on käyttänyt kaikissa toiminnoissaan kaupungin
NUORISOTALOA, joka sijaitsee jäsenistömme kannalta keskeisellä paikalla. Olemme
maksaneet sovittua, kohtuullista ja varallisuuteemme huomioon ottavaa
käyttökorvausta ko. tiloista.
Isosta- ja ns. pienemmästä salista käyttötuntimme hinta on ollut normaali 9 euroa
/tunti. Pienemmistä tiloista, joissa kokoontuvat yhdistyksemme pienryhmät eli
harrastekerhot on käyttökorvaus ollut sovittuna ns. kausikorvaus joka on keskimäärin
84 euroa/vuosi. Näitä yhdistyksemme harrastekerhoja ovat mm. kädentaidon-,
askartelu-, pelikerho-, laulavaiset ja tietokoneryhmä.
Kaikesta yhdistyksemme toiminnasta on kertynyt maksettavaa käyttökorvausta viime
vuonna 1725 euroa. Nyt uusi hinnoittelu tarkoittaa entisillä käyttötunneilla
vuosihintaa 4376 euroa. On päivänselvää, että tämä tarkoittaisi yhdistyksemme
toiminnan alasajoa.
Tämä huojennusanomus kohdistuu juuri näitten pienempien tilojen
käyttökorvaukseen, jota tulisi jatkaa entisin, sovituin ehdoin vuosikorvauksella eikä
tuntiveloituksella. Liitteenä vertailu vuoden 2019 maksetut ja syksy-20 ja kevät -21, eli
käyttövuosi.
Yhdistyksemme jäsenmäärä oli vuoden alussa 300. Koronan aikana, kun toiminta oli ”
jäissä” väheni jäsenmäärä parillakymmenellä, joten maksuvalmiutemme ei korotuksiin
riitä.
Yhdistyksemme toiminnan tarkoitus on juuri sellaista, jota ns. kolmannelta sektorilta
toivotaan, eli korostamme sosiaalista yhteisöllisyyttä ja yksinäisyyden torjuntaa.
Näemme työmme erittäin tärkeäksi.
Porin Seudun Eläkkeensaajat ry. esittää ja toivoo, että vuosikorvauksemme
Nuorisotalon tilojen käytöstä säilyisi entisellään. Lopuksi vielä Eläkkeensaajien
Keskusliiton EKL:n vetoomus kunnille ja kaupungeille tilojen antamista
eläkeläisjärjestöille ilman vastiketta.
Porissa 22.6.2020. Porin Seudun Eläkkeensaajat ry.
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HlNNOITTELUVERTAILU
v. 2019 maksetut
iso-sali 1023 euroa
pieni-sali 243 euroa
pelikerho 84 e.
kädentaito 84 e.
askartelu 84 e.
laulavaiset 84 e.
tietokone 84 e.
yhteensä 1725 euroa

syys-2020, kevät-21
iso-sali 1023 euroa
pieni-sali, käytöstä ei varm.
pelikerho 864 e.
kädentaito 999 e.
askartelu 648 e.
laulavaiset 612 e.
tietokone 230 e.
yhteensä 4376 euroa"

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hylätä Porin Eläkkeensaajat ry:n huojennuspyynnön, koska
liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon suunnitellaan muutoksia nuorisotalon
kerhohuoneiden ja askartelutilojen osalta.
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää hylätä
Porin Eläkkeensaajat ry:n huojennuspyynnön liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon
tehdyn muutoksen johdosta.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Porin Eläkkeensaajat ry, tilavaraus, laskutus, kirjanpito

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
11.08.2020

9/2020

22 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 190
Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 1.9.2020 alkaen
PRIDno-2020-4314
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Sivistyslautakunta vahvisti kokouksessaan 17.12.2019 §267 Liikunta- ja nuorisoyksikön
hinnaston 1.2.2020 alkaen. Vahvistetussa hinnastossa oli huomioitu
kaupunginvaltuuston KV 11.11.2019 §162 hyväksymän talousarvion mukainen 10%
korotus liikuntapaikkojen vuokriin ja pääsymaksuihin. Liikunta- ja nuorisoyksikön
hinnaston päivittämisen yhteydessä hinnastoon tehtiin joitakin muokkauksia, lähinnä
koskien hinnoittelun yhdenmukaistamista eri tilojen vuokraamisen osalta. Muutoksen
myötä hinnoittelu perustuu vuokrien osalta tilan vuokrauksen kestoon, joko tunti- tai
vuorokausihinnan mukaan tai ottelu- ja kilpailutapahtumien osalta sarjatason mukaan
määritettyyn kertamaksuun. Nuorisotalon kerhohuoneiden ja askartelutilojen
kohdalla hinnoittelua on perusteltua tarkastella uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastosta poistettua
kausihinnoittelua ei palauteta käyttöön, vaan laskutus tapahtuu muiden tilojen tapaan
vuokra-aikaan perustuen. Nuorisotalon kerhohuoneiden ja askartelutilojen
säännöllinen käyttö koostuu pääasiassa nuorisotoiminnasta sekä eläkeläis-, vanhus- ja
vammaisjärjestöistä. Porilaisilta nuorisoalan toimijoilta (alle 29-vuotiaat) ei peritä
tilojen käytöstä lainkaan vuokraa. Hinnastoon lisätään nuorisotalon kerhohuoneiden
ja askartelutilojen kohdalle erillinen, porilaisia eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjä
koskeva hintakategoria, jonka arvonlisäveron sisältävä tuntihinta on 4,50 euroa. Uusi
hintakategoria päivitetään hinnastoon ja otetaan käyttöön 1.9.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Nuorisotalon kerhohuoneiden ja askartelutilojen käyttäjät, tilavaraus, laskutus,
kirjanpito
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§ 191
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 18.06.2020
§ 23 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 28.07.2020
Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Hankintapäätös:
§ 45 Porin urheilutalon lipunmyynti- ja kahviopalvelut 1.8.2020 alkaen, 17.06.2020
§ 46 Isomäki Areenan kentän- ja jäänpeittoalusta, 08.07.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 43 Koulusalien vuorot 1.9.2020-16.5.2021, 10.06.2020
§ 44 Keskustan uimahallin vuorot 17.8.2020-30.5.2021, 12.06.2020
§ 47 Tammen leirikeskuksen vuorot 1.9.-31.12.2020, 06.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§181, §182
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta
kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
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1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle,
osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§178, §179, §180, §186, §187, §188, §191
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§183, §184, §185, §189, §190
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

