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§ 50
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnettiin Niina Heinolle kokoukseen läsnäolo-oikeus.
Puheenjohtaja ilmoitti jääväänsä itsensä § 55 ajaksi.
Kimmo Hohkala valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi.

8/2020

4 (30)

Porin kaupunki
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
29.09.2020

8/2020

5 (30)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 51
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Pakkasela ja Pirjo Mäki (varalla Juha Grönmark).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 1.10.2020.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Pakkasela ja Juha Grönmark.
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Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 20,24.03.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 24,28.04.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 31,26.05.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 37,16.06.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 44,25.08.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 52, 29.09.2020
§ 52
Porin Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2020
PRIDno-2020-1505
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 24.03.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Helmikuu 2020 talous- ja henkilöstöraportti
Edelliseen vuoteen verrattuna helmikuun 2020 toimintatuotot ovat toteutuneet 1,9 %
suurempana ja toimintakulut 2,3 % pienempänä. Henkilöstökulujen muutos on -0,6 %.
Henkilöstön todellista työpanosta kuvaava HTV4 -luku on edelliseen vuoteen
verrattuna 0,7 % suurempi.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 28.04.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Palveluliikelaitos, talous ja henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2020
2 Palveluliikelaitos,investointien toteuma maaliskuu 2020
3 Palveluliikelaitos, vuositavoitteiden toteuma tammi-maaliskuu 2020
4 Pori raportointiohje 2020
Edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 119 t € pienemmät.
Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 192 t €.
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Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 t € suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet
3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 245 t €. Sivistystoimen osalta budjetoituja
ateriatuloja jää saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee
säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille
hankittavista kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä
lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Korona epidemian kestoa
ei kyetä täysin ennustamaan, joten talouden toteumaa on tässä vaiheessa lähes
mahdotonta ennustaa. Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden ennuste on -611
t €.
Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Kolmen kuukauden toteuma
kirjanpidossa on 29 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden
loppuun mennessä.
Palveluliikelaitoksen 1. neljänneksen vuositavoitteiden raportti on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 26.05.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Palveluliikelaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2020
2 Palveluliikelaitos, investoinnit tammi-huhtikuu 2020
Edellisen vuoden huhtikuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 604 t € (-5,7 %)
pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet
637 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 85 t € suurempana. Toimintakulut ovat
edelliseen vuoteen verrattuna 497 t € (-5,2 %) pienemmät. Sivistystoimen osalta
budjetoituja ateriatuloja on jäänyt saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti
elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu
poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankituista kertakäyttöastioista. Henkilöstökulut
ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 1,62 % eli 108 t €. Perusturvan
tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t €
/ kk. Päätös koulujen avaamisesta 2 viikoksi on otettu huomioon talouden
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ennusteessa. Korona -epidemian kesto ja sen vaikutukset eivät ole täysin arvioitavissa.
Talouden toteuman ennuste vuodelle 2020 on tämän hetken tiedoilla -617 t €.
Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Huhtikuun toteuma
kirjanpidossa on 34.750 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden
loppuun mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 16.06.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Palveluliikelaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-toukokuu 2020
2 Palveluliikelaitos, investoinnit tammi-toukokuu 2020
Edellisen vuoden toukokuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 871 t € (-6,5 %)
pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet
917 t €. Vähennys johtuu suurelta osin sivistystoimessa koronan vuoksi tehdyistä
toiminnan muutoksista. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 130 t € suurempana
johtuen osittain koronan vuoksi tehdyistä lisäsiivouksista.
Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 722 t € (-6,0 %)
pienemmät. Elintarvike –menot ovat koronasta johtuen edelliseen vuoteen verrattuna
382 t € (-18,4 %) pienemmät. Lisäkuluja on aiheutunut puhdistusaineiden ja
kertakäyttöastioiden osalta yhteensä 66 t €.
Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 278 t € (3,3 %).
Kuukausiraportin mukaan terveysperusteinen poissaolo-% on laskusuunnassa.
Toukokuussa se oli 7,4 %. Huhtikuussa luku oli 7,6 % ja maaliskuussa 7,7, %
Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on -213 t €.
Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Toukokuun toteuma
kirjanpidossa on 99 160 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden
loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
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Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 25.08.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Palveluliikelaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-kesäkuu 2020
2 Palveluliikelaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2020
3 Palveluliikelaitos, investoinnit tammi - heinäkuu 2020
Edellisen vuoden heinäkuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 829 t € (-4,8 %)
pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet
897 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 232 t € suurempana. Em.
tuottojen muutokset johtuvat osittain koronan vaikutuksista.
Toimintakulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 802 t € (-4,6 %) pienemmät.
Elintarvike –menot ovat koronasta johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 406 t €
(-16,3 %) pienemmät.
Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet 136 t € (-1,1 %).
Kuukausiraportin mukaan terveysperusteinen poissaolo-% on ollut laskusuunnassa.
Maaliskuussa luku oli 7,7 % toukokuussa se oli 7,4 % ja nyt heinäkuussa luku on 7,3 %.
Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on -113 t €.
Palveluliikelaitoksen investointien määräraha on 320 000 €. Heinäkuun toteuma
kirjanpidossa on 189 962 €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden
loppuun mennessä.
Liitteenä myös kesäkuun talous- ja henkilöstöraportti.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Johtokunta merkitsee tiedoksi heinäkuun talous- ja henkilöstöraportin sekä
investointointiraportin.
Päätös
Merkittiin raportit tiedoksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 29.09.2020, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
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Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Palveluliikelaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2020
2 Palveluliikelaitos, investoinnit tammi-elokuu 2020
Edellisen vuoden elokuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 908 t€ (-4,6 %)
pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on kaupungin sisäisten ateriatuottojen
vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna 999 t € (-11,6 %). Puhtauden tuotot
ovat 193 t € suuremmat. Muutoksista osa selittyy koronan vaikutuksilla. Yhteensä
toimintatuottojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -908 t € (-4,55 %).
Vaikka elokuussa palkkoihin tuli korotuksia, henkilöstökulujen 8 kuukauden
toteuma edelliseen vuoteen verrattuna on 117 t € pienempi. Kiky-sopimuksen aikana
lomarahat maksettiin 70 %:na ja vuodelle 2020 ne palautuivat 100 %. Vuoden 2019
heinäkuussa maksetut lomarahat olivat yhteensä 517 315 € (ilman sotuja). Vuoden
2020 heinäkuussa vastaava luku oli 715 741 €.
Toiminnan muutoksiin on pystytty reagoimaan ja kaupungin rekrytointikiellolla on
ollut vaikutusta sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkoihin. Edelliseen vuoteen
verrattuna ne ovat toteutuneet 249 t € pienempänä. Elintarvikkeiden tilaukset on
sopeutettu ateriatilauksiin ja ne ovat edelliseen vuoteen verrattuna 428 t € (-14,8 %)
pienemmät.
Kuukausiraportin mukaan kumulatiivinen terveysperusteinen poissaolo-% on ollut
laskusuunnassa heinäkuuhun asti. Elokuun sairauslomien määrä on lähellä viime
vuoden tilannetta, eroa on vain -63 päivää.
Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden toteuman ennuste on +40 t €.
Palveluliikelaitoksen investointien määräraha vuodelle 2020 on 320 t €. Tähän
mennessä investointipäätöksiä on tehty 255 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan
käyttämään vuoden loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Johtokunta merkitsee elokuun 2020 talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 11,05.05.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 17,02.06.2020
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 45,26.08.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 22,08.09.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 53, 29.09.2020
§ 53
Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
PRIDno-2020-2429
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 05.05.2020, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on
ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan
talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät
kuulemiseen tarvittavaa aikaa.
Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian
takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta
elokuussa.
Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:
5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii
talousarvioluonnoksen näiden mukaan.
2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä
täydentää ohjeistusta tarvittaessa.
1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta
talousarvioesityksestä.
20.10.20202 varapäivä talousarvoesityksen hyväksymiselle.
Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja
paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan
8.12.2020 pidettävään kokoukseen.
Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten
mukaisesti.
Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on
erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen
tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee
vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole
tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on,
että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.
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Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja
menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen
korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset
pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin
talousarvio on realistisella pohjalla.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa
ohjeistuksen talousarvion laadintaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 TA2021, kuntien maksuosuustaulokko palvelutasopäätöksen mukaan
Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa
valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään
palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo
aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.
Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia
kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.
Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen
asemien henkilövahvuudet jne.
Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko
laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on
tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen
kolmen alueen järjestelmään.
Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen
mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella.
Kuntakohtaiset paloasemamenot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty
asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.
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Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet.
Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää
Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän
lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.
Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen
palvelutaso oikein mitoitettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 26.08.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Peltomaa
anne.peltomaa@pori.fi
johdon assistentti
Vuoden 2021 talousarvion valmisteluun on saatu keskushallinnosta alustavat
kehykset. Kaupunginhallitus päättää lopullisista kehyksistä 24.8.2020.

Alustavat kehykset ovat Porin Vedelle seuraavat:
Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7, 876 M€ vuodelle 2021,
8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8,257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M
€.
Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021, jossa on vähennystä 1 M€ kuluvaan vuoteen.
Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.
Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle.
Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.
Lyhytaikaisen velan korkoprosentti
Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti
Lyhytaikaisen velan kassalimiitti

3%
0%
1 M€

Kaupunginhallituksen päätös lopullisista kehyksistä ilmoitetaan kokouksessa.
Porin Veden yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annettavan kehyksen
pohjalta ja tuodaan johtokunnan käsittelyyn 23.9.2020. Keskushallinnossa tapahtuvan
talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen jälkeen
johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion joulukuun kokouksessaan.
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Ehdotus
Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi
Johtokunta käy yleiskeskustelun Porin Vesi liikelaitoksen talousarvion lähtökohdista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 08.09.2020, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Tiivistelmä kuntien TA2021 lausunnoista
2 Taulukko kuntien kannoista pelastuslaitoksen talouteen ja palvelutasoon
3 Satakunnan pelastuslaitoksen käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2022-2023
4 Varsinainen pelastustoimi käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2022-2023
5 SPEL Ensihoitotoiminta käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2022-2023
6 TA2021, kuntien maksuosuustaulokko palvelutasopäätöksen mukaan
7 Pelastuslaitos, koulutussuunnitelma 2021
8 Henkilöstösuunnitelma_2021-2024_Satakunnan pelastuslaitos_3.9.2020
9 Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekuva 2021
10 Satakunnan kuntien lausunnot Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta
vuodelle 2021
Kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta. Honkajoki on
kuntaliitoksen takia antanut lausuntonsa Kankaanpään kanssa. Lausunto on käsitelty
yhdistymishallituksessa.
Kuntien kannoissa on aiempaa enemmän eriävyyttä. Esityslistan liitteenä ovat kuntien
lausunnot alkuperäisinä, lausunnoista tehty tiivistelmä sekä taulukko, jossa on
erikseen kuntien mielipide taloudesta ja palvelutasosta. Kuntien todellinen tahto
ilmenee parhaiten alkuperäisistä lausunnoista.
Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen
mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat tuloslaskelmat ovat
tämän mukaisia. Toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä
toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin
sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.
Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 22.367.449 €, ja päättyy
vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.
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Jos kuntalaskutuksen tasoa lasketaan, niin se tarkoittaa palvelutason laskemista, joka
taas edellyttää palvelutasopäätöksen muuttamista. Palvelutasopäätös tulisi joka
tapauksessa päivittää kuluvana vuotena.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja tekee sen mukaisen
päätöksen vuoden 2021 talousarviosta eli lähinnä kuntalaskutuksen tasosta. Talouden
supistaminen tarkoittaa palvelutason laskemista ja siten palvelutasopäätöksen
muokkaamista.
Päätös
Johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 29.09.2020, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Palveluliikelaitos TA 2021 tilannekuva, riskit ja selvitys hankinnoista
2 Palveluliikelaitos, käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2023
3 Palveluliikelaitos, investointisuunnitelma 2021-2025
4 Kehys 2021
5 Palveluliikelaitos, rahoitussuunnitelma 2021
Kaupunginhallitus on 23.8.2020 kokouksessaan päättänyt talousarvion 2021 ja
taloussuunnitelman 2022 – 2023 toimialakohtaiset sitovat käyttötalouden kehykset.
Ohjeen mukaan talousarvioesityksessä tulee varautua kustannustason nousuun.
Henkilöstökulujen arvioinnissa tulee ottaa huomioon 1.4.2020 – 28.2.2022 voimassa
olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkojen korotukset.
Palveluliikelaitoksen palkkakustannukset on budjetoitu henkilöstösuunnitelmaan
perustuen.
Palveluliikelaitoksen sitova erä vuosikate on aikaisempina vuosina ollut 634 412 €.
Talousarvion 2021 kehyksen vuosikate on 1 148 499 € ja suunnitelmavuosille 2022 ja
2023 vuosikatteet ovat 1 522 959 € ja 1 897 420 €. Talousarvio on
suunniteltu vuosikatteisiin.
Palveluliikelaitokselle asetettu henkilötyövuosien vähennysvaatimus vuodelle 2022 on
-12 ja vuodelle 2023 se on –24 henkilötyövuotta. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa
suunnitellut henkilötyövuodet ovat 628,5. Vuodelle 2021 henkilötyövuodet on
suunniteltu 562,5 (muutos -66 htv). Vähennyksestä kiinteistönhoitajien siirtyminen
Tekniselle toimialalle on 55 htv. Vuodelle 2022 henkilöstösuunnitelman htv-luku on
550,5 ja vuosille 2023 – 2024 se on 526,5.
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Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma on yhteensä 320 000 €. Siitä keittiöiden
osuus on 270 000 € ja puhtauden 50 000 €.
Liikelaitoksen toiminta ja talousarvio on suunniteltava niin, että pitkällä aikavälillä
tulorahoituksen tulee kattaa kaikki toiminnan kustannukset.
Palveluliikelaitoksen sitovat erät ovat kaupungille maksettava peruspääoman korko
324 996 €, lyhytaikaisen velan korkoprosentti 3 %, kaupungin kassaan tehtyjen
sijoitusten korkoprosentti 0 % ja lyhytaikaisen velan kassalimiitti 1 M€.
Palveluliikelaitoksen talousarvio 2021 käsittely yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen ja
lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 54
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 sekä vuoden 2021 koulutussuunnitelma
PRIDno-2020-3411
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Levo
tuija.levo@pori.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Porin Palveluliikelaitos, Henkilöstösuunnitelma 2021-2024
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Porin Palveluliikelaitos, koulutussuunnitelma 2021
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)
edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on
laadittava yhteistoimintamenettelyssä
vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on
tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja
oikealla paikalla oikeaa
työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja
kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion
laadinnassa.
Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma.
Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista
muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.
Koulutussuunnitelman laadinnan merkitys korostuu myös taloudellisesta
näkökulmasta (mm. laki taloudellisesti tuetusta
ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013). HR-yksikkö hakee vuosittain
tammikuussa työllisyysrahastosta edellisen vuoden koulutusten toteuman perusteella
koulutuskorvausta.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on käsitelty Palveluliikelaitoksen
yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman 2021 -
2024 ja koulutussuunnitelman 2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
HR -yksikkö
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Kaupunginvaltuusto, § 79,18.05.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 46,25.08.2020
Kaupunginhallitus, § 494,14.09.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 55, 29.09.2020
§ 55
Pori tarjoamaan kotimaista lihaa ja kalaa, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä
PRIDno-2020-3229
Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Petri Reponen ja Keskustan Porin valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki tekee
selvityksen käyttämänsä ruuan kotimaisuusasteesta. Ja mitä toimenpiteitä vaaditaan,
jotta koulujen ja päiväkotien tarjonta sisältää vain kotimaisesta lihasta ja kalasta
valmistettua ruokaa?
Kasvisruokien osalta suositaan kotimaista tuotantoa. Samalla kaupunki selvittää
sopimuskumppaneidensa kotimaisuusasteen.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää Petri Reposen tekemän aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Petri Reposen tekemän aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 25.08.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Palveluliikelaitoksen lausunto valtuustoaloitteeseen, Pori tarjoamaan
kotimaista lihaa ja kalaa
Porin Palveluliikelaitos on sitoutunut tukku- ja maitotaloustuotteiden osalta Sarastian
kilpailuttamaan elintarvikesopimukseen. Yhteishankinta -sopimuksen kautta liikelaitos
täyttää hankintalain tarkoittaman kilpilutusvelvoitteensa ja sitoutuu käyttämään
yhteishankintasopimusta kanavoimalla hankinnan kohteeseen liittyvät ostonsa sen
kautta. Tukkurina Sarastian kilpailuttamassa sopimuksessa on Meira Nova ja
maitotaloustuotteissa sopimuskumppanina on Valio. Porin Palveluliikelaitos käyttää
ruoanvalmistuksessa pääasiassa Saarioisten lihoja ja lihatuotteita. Lihat ovat
kotimaisia vähärasvaisia sian ja naudan e-lajitelmia ja broileri maustamatonta
fileesuikaletta. Kappaletavaroissa (pyörykät, pihvit tms.) pääosa on kotimaista
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alkuperää. Joissain tuotteissa lihan alkuperämaa voi olla EU. Kappaletavarat ovat
pääasiassa Saarioisten, Apetitin, Finduksen tai Atrian valmistamia. Turskaa ja seitiä
sisältävissä kalatuotteissa alkuperä ei ole suomalainen ja valmistus tapahtuu pääosin
Saksassa, Ruotsissa tai Suomessa. Käytössä olevien valmiiden kalatuotteiden kalat on
pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla ja niissä on MSC -sertifikaatti. Tuore lohi on
yleensä kotimaista kirjolohta. Tuoreet kalat toimittaa paikallinen Kala Valtanen Oy.
Tuoreet kasvikset ovat satokauden aikana kotimaista, mutta tarjonnan vähentyessä ja
hintojen noustessa raaka-aine voi muuttua osin ulkomaalaiseksi. Tuoreita kasviksia
toimittavat Meira Nova ja Porin Tuoretuote. Lisäksi liikelaitos käyttää esikäsiteltyjä
salaatti- ja kasviskomponentteja, jotka on valmistettu kotimaassa. Raaka-aineet
esikäsiteltyihin komponentteihin tulevat mahdollisuuksien mukaan kotimaasta ja
tuontiraaka-aineiden osalta toimittaja tukeutuu hyviksi todettuihin toimittajiin ja
tuottajiin.
Kuiva-aineista ja hedelmistä osa on ulkomaalaista, koska kotimaista tarjontaa ei ole.
Kuivissa viljatuotteissa valmistajia on esim. hiutaleissa Myllyn Paras ja Raisio sekä
sokerissa Suomen Sokeri. Mausteiden osalta Palveluliikelaitos käyttää pääasiassa
Santa Marian mausteita ja on sitoutunut välttämään natriumglutamaattia sisältävien
maustesekoituksien käyttöä. Myös muiden mausteseosten käyttöä pyritään
välttämään ja liikelaitos suosii puhtaita mausteita.
Nestemäiset maitotaloustuotteet tulevat Suomesta Valion ja pienempiin
tuotantoyksikköihin Satamaidon tuotteina. Raaka peruna ja leipomotuotteet on
kilpailutettu Porin kaupungin hankintapalvelujen toimesta. Raaka peruna tulee
paikallisen Porin Tuoretuote Oy:n kautta ja kypsän perunan osalta käytetään Jepuan
Peruna Oy:n lisäaineettomia kotimaisia perunoita. Leipomotuotteet tulee Porin
Leivältä.
Palveluliikelaitos käyttää elintarvikkeisiin vuositasolla n. 4,6 M€. Satakunnan alueella
tuotettuja elintarvikkeita liikelaitos ostaa sadoilla tuhansilla euroilla vuodessa.
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus on yli 75 % kaikista käytetyistä elintarvikkeista.
Kokonaiset lihat ovat kotimaisia, joten valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet
koskisivat lähinnä kappaletavaroita (pihvit, pyörykät tms.) ja kalaa. Osa ulkomaista
alkuperää olevista kappaletavaroista ovat suosittuja lasten ja nuorten keskuudessa ja
niiden korvaaminen kotimaisilla tuotteilla olisi haastavaa. Vastaavia kotimaisia
tuotteita ei ole saatavilla tai vaihtoehtoisten tuotteiden hinta on huomattavasti
kalliimpi. Kalatuotteiden korvaaminen kotimaisilla elintarvikkeilla on haastavinta.
Valmiissa kalatuotteissa käytetään esim. seitiä ja turskaa. Jotta kaikki elintarvikkeet
voitaisiin korvata kotimaisilla tuotteilla, vaatisi se huomattavaa lisämäärärahaa
elintarvikkeisiin.

Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle oheisen
lausunnon asiasta.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 494
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Petri Reponen ja Keskustan Porin valtuustoryhmä on jättänyt
kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2020 § 79 valtuustoaloitteen koskien
kotimaisen lihan ja kalan tarjoamista Porissa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
25.5.2020 § 315 pyytää aloitteesta palveluliikelaitoksen lausunnon 31.8.2020
mennessä. Palveluliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan
25.8.2020 § 46.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
seuraavalla evästyksellä:
1. Laaditaan suunnitelma siitä, miten oman maakunnan ja talousalueen
elintarvikkeiden käyttöä saadaan lisättyä.
2. Mitä tämä maksaa Porin kaupungille?
3. Kuinka paljon tällaisella panostuksella saadaan omalle alueelle jäämään enemmän
rahaa?

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 29.09.2020, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Heino
niina.heino@pori.fi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.9.2020 § 494 palauttaa asian uudelleen
valmisteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Palveluliikelaitos toteaa, että liikelaitoksen tulee noudattaa elintarvikehankinnoissaan
julkisista hankinnoista säädettyä lakia, eikä näin ollen voi poiketa voimassa olevista
hankintasopimuksista.

Porin kaupunki
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
29.09.2020

8/2020

21 (30)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely
Petri Reponen (yleislausekkeeseen perustuva jääviys) poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Kimmo Hohkala.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Petri Reponen
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 56
Aromi 14 toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto -projekti
PRIDno-2020-5209
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Salmi
timo.salmi@pori.fi
Porin Palveluliikelaitoksen käytössä on seudullinen ruokapalvelualan
toiminnanohjausjärjestelmä Aromi, jolla tehdään mm. raaka-ainetilauksia ja
varastonhallintaa, ohjataan tuotantoa ja tilauksia, ylläpidetään reseptejä ja tehdään
ravintoainelaskelmia. Hankinta on tehty vuonna 2008 ja hankinnassa on ollut mukana
Nakkilan kunta, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta, Kokemäen kaupunki ja
Pomarkun kunta sekä SRK/Silokallio. Kuntien osalta mm. Aromin ylläpito ja
pääkäyttäjyys, hankintasopimusten päivitys ja valikoiman ylläpito on ollut Porin
Palveluliikelaitoksen vastuulla. Palvelun käyttäjille hinta sopimuksissa on ollut
asukaslukuperusteinen vuosilaskutus.
Nykyisen käytössä olevan Aromi 12 -järjestelmän kehittäminen on päättynyt ja myös
käyttötuki tulee lähivuosien aikana loppumaan. Aromin päivittäminen uuteen
versioon toteutetaan ns. versiovaihtona. Aromi 14 on täysin uusi ohjelma, vaikka
kyseessä on versiovaihto. Projektin toteutus kestää noin vuoden ja sen jälkeen
aloitetaan muutamien kuukausien koulutukset kohteisiin ja ympäristökuntiin. Pori ja
projektissa mukana olevat kunnat tekivät päätökset osallistumisesta versiovaihtoon
alkuvuodesta 2020. Hankinnan on tehnyt Porin ICT-yksikkö ja sopimus on
allekirjoitettu kesäkuussa 2020.
Uuden version myötä kyetään hyödyntämään järjestelmää aiempaa
monipuolisemmin mm. asiakaspalautteista ja tilauksista saatavaa dataa, jota voidaan
hyödyntää mm. hävikin vähentämisessä. Uuden version ominaisuudet vastaavat
aiempaa paremmin asiakastarpeita mm. kehittyneemmän ruokalistasuunnittelun
muodossa. Palveluliikelaitoksen tavoitteena on taata mahdollisimman
kustannustehokkaasti tuotettu asiakaslähtöinen ruokatuotanto palvelun käyttäjille.
Seudullinen toiminnanohjausjärjestelmä ja sen keskitetty ylläpito on koettu toimivaksi.
Uusi Aromi toimii vanhasta poiketen ns. pilvipalveluna (SaaS), sen käyttö on tämän
myötä entistä helpompaa ja päivitykset tapahtuvat järjestelmän toimittajan kautta.
Porin Palveluliikelaitoksella on Satakunnan SeutuAromin osalta projektin vetovastuu ja
palvelusuunnittelija Sari Michelsson on irrotettu omasta työstään projektityöntekijäksi.
Aromin versiovaihtoprojekti käynnistyi 24.8.2020 ja projekti jatkuu tiiviisti vuoden
2021 loppuun asti. Projektille on valittu sekä ohjaus- että projektiryhmä. Ohjaus- ja
projektiryhmään kuuluu kaikkien mukana olevien kuntien edustus. Projektiryhmää
koulutetaan tulevan vuoden aikana noin 30 päivän ajan. Projektin aikana järjestelmää
rakennetaan ja sen eri osioita pilotoidaan muutamassa kohteessa. Projektin
ohjausryhmä kokoontuu kuukausittain koska projekti on laaja ja aikataulullisesti
haastava. Projektin jälkeen järjestelmä on tarkoitus ottaa porrastetusti käyttöön
kaikissa mukana olevissa kunnissa.
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ICT-yksikkö laskuttaa projektin osalta kulut Palveluliikelaitokselta ja Palveluliikelaitos
laskuttaa mukana olevia kuntia projektin kuluista vuonna 2021. Talousarviossa on
huomioitu projektin aiheuttamat lisäkustannukset.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 57
Kouluruokailun järjestäminen syksyllä 2020
PRIDno-2020-5210
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Salmi
timo.salmi@pori.fi
Palveluliikelaitos on syksyn osalta pyrkinyt toteuttamaan koulujen ruokailutilanteet
melko normaalisti. Ruokasalien ruokailuaikoja on tehokkaasti porrastettu ja osassa
kouluja ruokailuaikoja myös hieman pidennetty. Joissain kouluissa on hyödynnetty
ruokasalia lähellä olevia tiloja.
Palveluliikelaitos ja Sivistystoimiala ovat tehneet kohteissa tiivistä yhteistyötä syksyn
toimintamallien osalta. Ruoka on tarjolla itseotossa, mutta ottimia vaihdetaan
tehostetusti. Annosmargariinit ovat olleet käytössä alkusyksyn. Kosketuspintoja
pyyhitään ruokasaleissa tehostetusti ja hyvästä hygieniasta huolehditaan
ruoanvalmistuksessa. Käytössä on kestoastiat, mutta liikelaitos on varautunut myös
kaikissa kohteissa vähintään kolmen päivän kertakäyttöastioiden käyttöönottoon.
Ruokasaleissa on myös korona –turvallisuudesta viestiviä ohjeita näkyvillä. Maksullista
välipalaa ei ole tarjolla syyslukukauden aikana, jotta eri luokkien väliset kontaktit
pystytään minimoimaan.
Poikkeustilanteisiin on varauduttu esim. etäopiskelun osalta. Palveluliikelaitos on
hankkinut lämpimässä säilyviä 3 päivän ateriakasseja, jotka voidaan jakaa heti
etäopetukseen siirretyille oppilaille. Lämpimässä säilyvät ja varastossa jo valmiina
olevat kolmen päivän ateriakassit ovat tarpeelliset, koska Palveluliikelaitokselta menee
noin 72 tuntia, jotta suunniteltu etäopiskelijoiden ateriajako saadaan järjestettyä.
Kolmen päivän lämpimässä säilyvä ateriapaketti sisältää keittoja, maitojuoman,
näkkileipäpaketin, levitettä ja hedelmämehun. Lämpimässä säilyvät ateriakassit
säilytetään Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa ja kuljetetaan sinne, missä niitä
tarvitaan. Kassit pyritään jakamaan aina alkuviikosta omalta koululta, mutta
tarkemmat jakopaikat ja ajat sovitaan kohdekohtaisesti ja niistä tiedotetaan erikseen.
Kylmä ateriakassi on joka viikko saman sisältöinen, sillä mahdollisesti etäopetuksessa
olevat luokat vaihtelevat. Palveluliikelaitos ei voi itse tuottaa oppilaille jaettavia kylmiä
aterioita, koska sillä ei ole siihen tarvittavaa valmistus- ja pakkauslaitteistoa.
Palveluliikelaitos on varautunut myös tuottamaan ns. lämpimiä take away aterioita,
jos kylmiä ateriakasseja ei jostain syystä saada järjestymään tai muuten koetaan
lämmin ateriajako järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Lopullinen päätös toimintamallista
tehdään aina yhteistyössä Sivistystoimialan kanssa.
Poikkeustilanteissa kouluun jääville oppilaille järjestetään ruokailut noudattamalla
voimassa olevia ohjeistuksia. Poikkeustilanteissa voidaan joutua turvautumaan esim.
ruokalistamuutoksiin, käyttämään kertakäyttöastioita sekä toteuttamaan osin
luokkaruokailua.
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
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Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 58
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 42 Hankinta, Lyseon koulun keittiön pakastinkaappi, 25.08.2020
§ 48 Hankinta, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen Scanbox -vaunut (3kpl),
09.09.2020
§ 49 Hankinta, Söörmarkun koulun/päiväkodin keittiön yhdistelmäuuni, 09.09.2020
§ 50 Hankinta, Kyläsaaren palvelukodin keittiön pata, 09.09.2020
§ 51 Hankinta, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen tarjotinvaunut, 09.09.2020
§ 52 Hankinta, tasovaunuja useaan kohteeseen, 09.09.2020
§ 53 Hankinta, Lavian yhtenäiskoulun kauhankeventäjä, 17.09.2020
§ 54 Hankinta, Ravintokeskuksen gn-johdevaunut ja sauvasekoitin, 17.09.2020
§ 55 Hankinta, lautasvaunut useisiin kohteisiin, 18.09.2020
§ 56 Hankinta, Länsi-Porin koulun astianpesuosaston kulmakuivaaja, 18.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 43 Nimikemuutos, 25.08.2020
§ 44 Henkilösiirto, 25.08.2020
§ 45 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, 25.08.2020
§ 46 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, 25.08.2020
§ 47 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, 25.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 59
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Ote_Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 440_yhteistyötoimintaneuvottelujen
käynnistäminen
2 Ote_Kaupunginhallitus 7.9.2020 § 469_talous ja henk.raportti heinäkuu 2020
Palveluliikelaitos on saanut tiedoksi kaupunginhallituksen päätökset
24.8.2020 § 440 Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen talousarvion 2021
valmistelun yhteydessä
7.9.2020 § 469

Kaupungin talous- ja henkilöstöraportti heinäkuu 2020

Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Merkitään päätökset tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 60
Palveluliikelaitoksen johtajan sijaisen määrääminen
PRIDno-2020-5294
Kaupunginhallitus päätti valita 24.8.2020 kokouksessa § 437 palveluliikelaitoksen vt.
johtaja Marjukka Palinin tuottavuusprojektin projektijohtajaksi johtamaan ja
koordinoimaan toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa omasta virastaan
vapautettuna ajaksi 1.10.2020 - 31.12.2022.
Porin kaupungin hallintosäännön § 22 mukaan liikelaitoksen johtokunta määrää
liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen johtajan tehtäviä hänen
ollessaan poissa tai esteellinen. Porin palveluliikelaitoksen toimintasäännön 7 §:n
mukaan tehtävä kohtaisesta palkkauksesta päättää henkilöstöjohtaja.
Ehdotus
Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää valita kiinteistönhoitopäällikkö Jani Sundellin
hoitamaan johtajan viransijaisuutta 1.10. - 31.12.2020.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, sijaiseksi valittu, Sarastia Oy
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Muutoksenhakukielto
§50, §51, §52, §53, §54, §56, §57, §59
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§55, §58, §60
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

