Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022

1 (78)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika
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Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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Pöytäkirjan tarkastus
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.6.2022
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Vuoden 2021 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet
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Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

§ 439

Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1725

§ 440

Päkärän päiväkodin kannatusyhdistyksen omistamien osakkeiden
vastaanottaminen

§ 441

Toejoen koulun vuokrauksen aiesopimus

§ 442

Strategiset tapahtumakumppanuudet

§ 443

Eroanomus vanhusneuvoston jäsenen tehtävistä, Sinikka Markkula

§ 444

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10
§n muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laesta

§ 445

Lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja
työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

§ 446

Kumppanuussopimusten julistaminen haettavaksi vuodelle 2023

§ 447

Aiepöytäkirja kaupunkikumppanuudesta, Porin kaupunki ja Suomen Palloliitto
ry

§ 448

Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttaminen/ympäristölupa / YVA-ohjelma

§ 449

Lausuntopyyntö YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeeseen: vt 2:n
parantaminen / Pori ja Ulvila

§ 450

Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshanke

§ 451

SIO:n hallituksen täydennys/osakkeenomistajien osakeyhtiölain § 5:1 mukainen
kirjallinen päätös

§ 452

Porin Toimitilat Oy:n ennakkokäsitys, OYL:n mukaisen sulautumisprosessin
valmistelu

§ 453

Satakunnan Messut Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous

§ 454

Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous

§ 455

Porin materiaalikeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen sekä
toiminnan aloittamislupa / AVI:n päätös
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§ 456

Vesijohdon asentaminen meren pohjaan välille Pukkee - Suntila / AVI:n
lausuntopyyntö

§ 457

Vesialueen ruoppauksen ja täytön pysyttäminen Lynaskerissa

§ 458

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

§ 459

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

§ 460

Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041012, terveys- ja
sairaalapalvelut

§ 461

Täyttölupa, työsuhteet, perusturva

§ 462

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

§ 463

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala

§ 464

Toimielinten pöytäkirjat

§ 465

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

§ 466

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 467

Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Arja Laulainen, puheenjohtaja
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Sinikka Alenius
Timo Aro
Aila Haikkonen
Jari Hakala
Tuomas Koivisto
Laura Pullinen
Niko Viinamäki, varajäsen
Viliina Välimäki, varajäsen, poistui 18:06
Muut saapuvilla olleet
Kari Nummi, controller, talousyksikkö, sihteeri
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Petri Huru, poistui 17:30
Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja, poistui 18:08
Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö
Mari Kaunistola, poistui 16:27
Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, poistui 18:06
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Jyrki Levonen
Sanna Närä, viestintäjohtaja
Raisa Ranta
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Mikko Haaslahti, hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:05, poistui 15:30
Sebastian Küttner, suunnittelija, saapui 15:05, poistui 15:30
Mikko Nurminen, Rakennusvalvontayksikön päällikkö, saapui 15:05, poistui 15:30
Tove Vesterbacka, erityisasiantuntija, saapui 15:05, poistui 15:30
Vesa Mäkilä, toimitusjohtaja, saapui 15:36, poistui 16:09
Poissa

Bia Kaski
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Ismo Läntinen
Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kari Nummi
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
04.07.2022

04.07.2022

Sinikka Alenius

Aila Haikkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen 5.7.2022

Kari Nummi
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§ 434
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 435
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Haikkonen ja Ismo Läntinen (varalla Sinikka
Alenius).
Pöytäkirja tarkastetaan 4.7.2022.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Sinikka Alenius (varalla Niko
Viinamäki).
Pöytäkirja tarkastetaan 4.7.2022.
____________________
Merkitään, että tämän asian jälkeen kello 15.05 - 15.30, hallituksen puheenjohtaja
Mikko Haaslahti (etänä) ja suunnittelija Sebastian Küttner olivat kokouksessa
kertomassa Yyterin virkistyshotellin ajankohtaisista asioista ja esittelyn
ajan kokouksessa olivat läsnä rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen
(etänä) ja Yyterin erityisasiantuntija Tove Vesterbacka (etänä) .
Merkitään, että kello 15.36 - 16.09 Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä piti
Porin Satama Oy:n ennakkokäsityspyyntöä koskevan alustuksen.
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§ 436
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.6.2022
Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto aloitteet 20.6.2022
Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:
"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 20.6.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen
yhteydessä jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa
järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan
muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:
Valtuustoaloitteet:
§ 105
Lapsiperheiden matalankynnyksen tukea lisättävä, valtuustoaloite, valtuutettu Viliina
Välimäki
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3423
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja
sivistyslautakunnan lausunnot 30.9.2022 mennessä.
§ 106
Kesäyrittäjäsetelit käyttöön Porissa, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen
allekirjoittaja valtuutettu Laura Pullinen
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3424
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan
lausunnon 30.9.2022 mennessä.
§ 107
Leo-Pekka Tähden kunniaksi taideteos, valtuustoaloite, varavaltuutettu Helvi Walli
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3425
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja
sivistyslautakunnan lausunnot 30.9.2022 mennessä.
§ 108
DNA-testi isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle, valtuustoaloite,
valtuutettu Anssi Salmi
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Asian diaarinumero PRIDno-2022-3426
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon
30.9.2022 mennessä.
§ 109
Kotihoidontuen kuntalisää nostettava 100 euroon, valtuustoaloite, valtuutettu Heidi
Sakari
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3428
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 30.9.2022
mennessä.
§ 110
Kaikille kuntalaisille mahdollisuus osallistua mielipidekyselyihin, valtuustoaloite, useat
valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3429
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta viestintäyksikön lausunnon 30.9.2022
mennessä.
§ 111
Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta, valtuustoaloite, useat
valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja Neea Kähkönen
Asian diaarinumero PRIDno-2022-3430
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta talous- ja hallintoyksikön lausunnon
30.9.2022 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lausunnon antajat, nimetyt tahot
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Tarkastuslautakunta, § 38,10.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 68,30.05.2022
Kaupunginhallitus, § 437, 27.06.2022
§ 437
Vuoden 2021 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet
PRIDno-2022-2345
Tarkastuslautakunta, 10.05.2022, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen
tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota
kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen.
Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta
arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan
kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Esitys vuoden 2021 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.
Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt
ja se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).
Arviointikertomus tulee julkiseksi 24.5.2022, jolloin arviointikertomus
on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että
tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 merkitään tiedoksi
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kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen
kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2022 loppuun mennessä
kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 30.05.2022, § 68
Liitteet

1 Arviointikertomus 2021
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2022 § 38 hyväksyä vuoden
2021 arviointikertomuksen.
Arviointikertomus on julkaistu 24.5.2022.
Ehdotus
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2022 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Kokouskäsittely
Kaupunginvaltuusto kuuli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Tuhkasen
alustuksen asiasta.
Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulaisen
puheenvuoron arviointikertomuksesta.
Merkitään, että valtuutettu Martti Lundén poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana
kello 18.45.
Merkitään, että varavaltuutettu Sami Hietaharju saapui kokoukseen kello 18.46.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2022 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 437
Valmistelija / lisätiedot:
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Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus_2021_lausunnot
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 30.5.2022 §68 merkitä tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja lähetti arviointikertomuksen
kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti
kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2022 loppuun mennessä
kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Lausunnon laatimista varten kaupunginhallitus pyytää seuraavia viranhaltijoita
antamaan oman lausuntonsa arviointikertomuksessa mainituista asioista. Lausunnon
antajat on lisätty liitteenä olevaan arviointikertomukseen lausunnon antamista
edellyttäviin kohtiin keltaisella alleviivattuna:
Koska lausuntojen perusteella laaditaan kaupunginhallituksen lausunto, joka tulee
sisältämään toimenpiteiden vastuuttamisen ja aikataulutuksen, tulee viranhaltijoiden
lausunnoissa kiinnittää näihin seikkoihin erityishuomio. Lausunnon antajan tulee
lausunnossaan ottaa siis kantaa, millä aikataululla korjaava toimenpide voidaan
toteuttaa, mikä on toimenpiteestä vastaava taho, vaatiiko toimenpide lisäyksiä
talousarvion määrärahoihin ja sisältyykö toimenpiteen toteuttamiseen riskejä tai
epävarmuustekijöitä.
Arviointikertomuksen 2021 jatkotoimenpiteet: Konsernipalvelut/ Outi Karinharju,
Konsernipalvelut/ Tomi Lähteenmäki, Konsernipalvelut/Tuomas Hatanpää,
Konsernipalvelut/ Jouni Lampinen, Konsernipalvelut / Timo Jauhiainen, Sivistystoimiala
/ Esa Kohtamäki, Elinvoima- ja ympäristötoimiala Jouko Hautamäki, Perusturva / Sanna
Mustajoki.,
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Konsernipalvelut/Tuomas Hatanpää,
Palveluliikelaitos Jani Sundell.
Kaupunkikonserni: Konsernipalvelut / Jouni Lampinen
Muut havainnot: Konsernipalvelut/ Tomi Lähteenmäki, Konsernipalvelut/ Jouni
Lampinen, Konsernipalvelut / Tuomas Hatanpää, Konsernipalvelut / Sanna Närä,
Elinvoima- ja ympäristötoimiala / Jouko Hautamäki, Sivistystoimiala / Esa Kohtamäki.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää pyytää esittelytekstissä mainituilta tahoilta lausunnot
vuoden 2021 arviointikertomuksesta. Lausunnot tulee toimittaa talous- ja
hallintojohtaja Tuomas Hatanpäälle 16.9.2022 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
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Konsernipalvelut/ Outi Karinharju, Konsernipalvelut/ Tomi Lähteenmäki,
Konsernipalvelut/Tuomas Hatanpää, Konsernipalvelut/ Jouni Lampinen,
Konsernipalvelut / Timo Jauhiainen, Sivistystoimiala / Esa Kohtamäki, Elinvoima- ja
ympäristötoimiala Jouko Hautamäki, Perusturva / Sanna Mustajoki, Palveluliikelaitos
Jani Sundell, Konsernipalvelut / Sanna Närä
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Kaupunginhallitus, § 564,23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 438, 27.06.2022
§ 438
Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä
PRIDno-2021-3724
Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 564
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Suominen
heidi.suominen@pori.fi
Hallintosäännön 142 § kuuluu seuraavasti:
”142 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja
puheoikeus.
valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen
kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden
toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston
tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten
kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi
olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti."

Hallintosäännön 143 § kuuluu seuraavasti:
”143 § Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi
voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston
tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää valita edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi
2021–2023:
elinvoima- ja ympäristölautakunta
joukkoliikennejaosto
jätehuoltojaosto
ympäristöterveysjaosto
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perusturvalautakunta
sivistyslautakunta
Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto
tekninen lautakunta
Porin palveluliikelaitoksen johtokunta
Porin Veden johtokunta
Satakunnan Pelastuslaitoksen johtokunta
nuorisovaltuusto
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi
2021–2023:
elinvoima-ja ympäristölautakunta
Tapio Furuholm
joukkoliikennejaosto
Arto Nurmi
jätehuoltojaosto
Tapio Furuholm
ympäristöterveysjaosto
Timo Aro
perusturvalautakunta
Sinikka Alenius
sivistyslautakunta
Ismo Läntinen
Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto
Aila Haikkonen
tekninen lautakunta
Sampsa Kataja
Porin palveluliikelaitoksen johtokunta
Tuomas Koivisto
Porin Veden johtokunta
Aila Haikkonen
Satakunnan Pelastuslaitoksen johtokunta
Bia Kaski
nuorisovaltuusto
Laura Pullinen

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 438
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö
Hallintosäännön 143 § kuuluu seuraavasti:
”143 § Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi
voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston
tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."
Kaupunginhallitus päätti päätöksellään 23.8.2021 § 564 valita edustajansa seuraaviin
toimielimiin toimikaudeksi 2021–2023:
elinvoima-ja ympäristölautakunta
joukkoliikennejaosto
jätehuoltojaosto
ympäristöterveysjaosto
perusturvalautakunta

Tapio Furuholm
Arto Nurmi
Tapio Furuholm
Timo Aro
Sinikka Alenius
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sivistyslautakunta
Ismo Läntinen
Porin seudun kansalaisopiston hallintojaostoAila Haikkonen
tekninen lautakunta
Sampsa Kataja
Porin palveluliikelaitoksen johtokunta
Tuomas Koivisto
Porin Veden johtokunta
Aila Haikkonen
Satakunnan Pelastuslaitoksen johtokunta
Bia Kaski
nuorisovaltuusto
Laura Pullinen
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 20.6.2022 Tapio Furuholmille eron
kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita edustajansa elinvoima- ja ympäristölautakuntaan
sekä jätehuoltojaostoon.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita Jari Hakalan kaupunginhallituksen edustajaksi
elinvoima- ja ympäristölautakuntaan sekä jätehuoltojaostoon.
Tiedoksi
Valitut edustajat, toimielimet, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta,
PoriListat)
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§ 439
Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1725
PRIDno-2020-622
Valmistelija / lisätiedot:
Otto Arponen
otto.arponen@pori.fi
Asemakaava-arkkitehti
Liitteet

1 Ehdotusvaihe - kaavakartta 609 1725 9.6.2022
2 Ehdotusvaihe - kaavaselostus 609 1725 9.6.2022
Kaava-alue sijoittuu noin 5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta. Koillisreunaltaan
kaava-alue rajautuu Helsingintiehen/vt2 ja luoteisreunaltaan vt11 jatkeeseen.
Eteläreunaltaan alue rajautuu Porin ja Ulvilan kaupunginrajaan.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 54 ha. Kaavoitettava alue on osoitettu asemakaavassa
pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-17). Lisäksi kaava-alueelle
sijoittuu toimitilarakennusten korttelialueita (KTY) ja teollisuus-, varasto-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta (TK-10). Kaava-alueen itäreunaan osoitetaan
rautatiealue Uusikaupunki-Rauma-Pori -radalle.
Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja asemakaava on käynnistetty
kaupungin toimesta. Suunnittelualue on kaavoituskatsauksen 2022-2024 kohde IT2.
Kaavan tavoitteena on yritysalueen suunnittelu, joka muodostaa jatkumoa
Honkaluodossa jo sijaitseville toiminnoille. Tavoitteena on luoda edellytykset paljon
tilaa vaativien yritysten sekä varasto-, logistiikka- ja niiden tukitoimintojen
sijoittumiselle alueelle. Tavoitteena on myös luoda edellytykset liikennepalveluaseman
sijoittumiselle.
Voimassa olevassa asemakaavassa kaava-alue on katualuetta.
Aluetehokkuus suunnittelualueella on 0.26, kun alue on kokonaisuudessaan
rakentunut asemakaavan sallimalla rakennusoikeudella. Kaava-alueen mahdollistama
rakennusoikeus on noin 141700 k-m2.
Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu 19.2.2020 kuulutuksella ja kirjeellä
osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.2. – 20.3.2020
kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.12.2020 - 29.1.2021 kaupungin verkkosivuilla ja
kaupunkisuunnittelussa. Kaavaluonnos on lähetetty osallisille kirjeitse.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on
voitu esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja
sähköisesti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin mielipide Lattomeren viljelysaukean
kuivatusyhtiöltä.
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Asemakaavasta saatiin luonnosvaiheen ennakkolausunnot elinvoima- ja
ympäristötoimialalta, DNA Oyj:ltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Pori Energia Oy
Energiapalveluilta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Satakuntaliitolta, Traficomilta ja
Porin Vedeltä.
Kaavatyön yhteydessä on ennen luonnosvaiheen nähtävilläoloa laadittu liikenne- sekä
sulfidimaaselvitykset. Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen on laadittu
Uusikaupunki-Rauma-Pori -junaradan aluevaraussuunnitelma.
Luonnosvaiheen ennakkolausuntojen pohjalta kaavaehdotukseen on tehty lisäyksiä ja
tarkennuksia koskien esimerkiksi hulevesien käsittelyä, ojavesien laaduntarkkailua ja
lentoesterajoituksia.
Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä.
Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty tiivistettynä kaavaselostuksessa.
Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan
asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.
Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen 609 1725, päivätty 9.6.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän
ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja
ympäristölautakunnalta, Satakunnan museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori
Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Porin Vedeltä, Telialta,
DNA Oy Länsi-Suomelta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta,
Finavialta, Porin lentoasemalta, Väylältä, Traficomilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesilta, Ulvilan kaupungilta ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusalue VIII -
ojitusyhteisöltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn
ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset
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Sivistyslautakunta, § 168,10.05.2022
Kaupunginhallitus, § 440, 27.06.2022
§ 440
Päkärän päiväkodin kannatusyhdistyksen omistamien osakkeiden vastaanottaminen
PRIDno-2022-2187
Sivistyslautakunta, 10.05.2022, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Ritva Välimäki
ritva.valimaki@pori.fi
yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
Päkärän päiväkoti on aloittanut toimintansa Säästöpankin henkilökunnan lasten
päiväkotina vuonna 1971. Päiväkoti on toiminut kaupungin ostopalvelupäiväkotina
1980-luvulta alkaen. Vuonna 2017 päiväkoti muuttui palvelusetelipäiväkodiksi.
Päiväkodin toiminnasta vastaa Päkärän päiväkodin kannatusyhdistys, joka on 5.4.2022
kokouksessaan päättänyt lopettaa päiväkotitoiminnan 31.7.2022. Samalla päättyy
myös toiminta palvelusetelipäiväkotina.
Yhdistyksen tilat sijaitsevat Ruosniemessä, kerrostalossa, osoitteessa Kestintie 1.
Sosiaalilautakunta on vuonna 2003 myöntänyt yhdistykselle avustusta ko. tilan
osakkeiden ostoon. Avustuksen ehtona oli, että jos kannatusyhdistys luopuu
päiväkodin pidosta, niin osakkeet jäävät Porin kaupungille. Tilat ovat siirtymässä Porin
kaupungin omistukseen 1.8.2022.
Ruosniemen alueella tarvitaan ko. päiväkotipaikat jatkossakin. Päiväkodissa on 21
lasta, joista 7 on siirtymässä kouluun syksyllä. Ensi syksylle päiväkotiin on hakemuksia
enemmän kuin lapsia voidaan sinne sijoittaa. Ikäluokittain Toejoen ja Ruosniemen
koulupiirien alle kouluikäisten lasten määrät olivat huhtikuussa 2022 seuraavat:
syntymävuosi

Ruosniemi

Toejoki

yht.

2021

41

50

91

2020

47

38

85

2019

40

50

90

2018

53

46

99

2017

54

46

100

2016

56

55

111

Vaikka lasten määrä on laskussa, porilaislapsista yhä isompi prosentti osallistuu
varhaiskasvatukseen. Toejoen ja Ruosniemen alueet ovat lapsiperheiden suosimaa
asuinaluetta. Uusi Pohjoisväylän koulu todennäköisesti huokuttelee asukkaita alueelle,
jonne on lähivuosina tulossa uusia rivi- ja omakotitalotontteja.
Päiväkodin tilojen tarve on lähivuosina ilmeinen. Päkärän päiväkodin toiminta
on tarkoituksenmukaista siirtää Päiväkoti Meijumäen
alaisuuteen. Kannatusyhdistyksellä on 4 työntekijää, joiden siirtymisestä Porin
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kaupungin työntekijöiksi tulee neuvotella. Kaikki ovat halukkaita siirtymään.
Työntekijöistä kolme on kasvatushenkilöstöä, yksi ruokahuollon ja puhtaanapidon
työntekijä.
Siirrosta palvelusetelipäiväkodista kunnalliseksi toiminnaksi seuraa jokin verran
menoja. Porin kaupungin henkilöstön palkat ovat vähän korkeammat. Myös jotain
pientä remonttia pintoihin on välttämätöntä tehdä kesän aikana. Palveluliikelaitokselle
tulee myös joitain kalustohankintoja. Kokonaismenoissa ei tapahdu muutosta, koska
Ruosniemen hiihtokeskuksessa toiminut metsäeskari päättyy toukokuun lopussa
vähäisen kysynnän vuoksi. Lisäksi palvelusetelimenot pienenevät.
Varhaiskasvatukselle Päkärän tilat ovat tutut entuudestaan aiemman yhteistyön ja
valvonnan puitteissa. Tilossa vieraili ensi kertaa 29.4.2022 myös teknisen toimialan ja
palveluliikelaitoksen edustajat. Porin kaupungin terveydensuojelutoimiala on tehnyt
valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen päiväkotiin viimeksi 17.12.2021,
pelastuslaitoksen viimeisin palotarkastus on tehty 14.10.2019.
Asiaan liittyvät toimialat ovat tietoisia tilanteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää, että
- kaupungin omistajaohjausyksikkö yhdessä teknisen toimialan kanssa ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin esittelytekstissä mainittujen osakkeiden vastaanottamiseksi
Porin kaupungille.
- tekninen toimialaja ja Porin palveluliikelaitos ryhtyvät välttämättömiin
toimenpiteisiin, jotta tilat ovat päiväkotikäytössä 1.8.2022. ajankohtana
- HR-yksikkö neuvottelee Päkärän päiväkodin nykyisen henkilöstön siirrosta kaupungin
työntekijöiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 440
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Alkuperäinen, Päkärän päiväkodin kirje
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16
mom. 3)
2 Päkärän päiväkodin kirje
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Päkärän päiväkoti on aloittanut toimintansa Säästöpankin henkilökunnan lasten
päiväkotina vuonna 1971. Päiväkoti on toiminut kaupungin ostopalvelupäiväkotina
1980-luvulta alkaen. Vuonna 2017 päiväkoti muuttui palvelusetelipäiväkodiksi.
Päiväkodin toiminnasta vastaa Päkärän päiväkodin kannatusyhdistys, joka on 5.4.2022
kokouksessaan päättänyt lopettaa päiväkotitoiminnan 31.7.2022. Samalla päättyy
myös toiminta palvelusetelipäiväkotina.
Yhdistyksen tilat sijaitsevat Ruosniemessä, kerrostalossa, osoitteessa Kestintie 1.
Sosiaalilautakunta on vuonna 2003 myöntänyt yhdistykselle avustusta ko. tilan
osakkeiden ostoon. Avustuksen ehtona oli, että jos kannatusyhdistys luopuu
päiväkodin pidosta, niin osakkeet jäävät Porin kaupungille. Tilat ovat siirtymässä Porin
kaupungin omistukseen 1.8.2022.
Sivistyslautakunta on päätöksellään 10.5.2022 § 168 päättänyt esittää, että kaupungin
omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö yhdessä teknisen toimialan kanssa ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainittujen osakkeiden vastaanottamiseksi Porin
kaupungille.
Irtaimiston osalta sivistystoimiala käy neuvottelut ja huolehtii hankintapäätöksen
tekemisestä.
Sivistyslautakunnan käsittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki vastaanottaa Päkärän päiväkodin
kannatusyhdistykseltä edellä mainitut osakkeet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistystoimiala, tekninen toimiala, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, Päkärän
päiväkodin kannatusyhdistys
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Tekninen lautakunta, § 115,14.06.2022
Kaupunginhallitus, § 441, 27.06.2022
§ 441
Toejoen koulun vuokrauksen aiesopimus
PRIDno-2022-2976
Tekninen lautakunta, 14.06.2022, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies
Liitteet

1 Aiesopimus_Toejoen koulu
2 Asemapiirustus
Taustaa
Svenska Kulturfonden i Björneborg – säätiö on syksystä 2019 suunnitellut
kulttuurikeskusta ja koulutilojen laajennusta nykyisen toimitilojen läheisyyteen.
Tämän hetkisen aikataulun mukaan varsinainen rakentaminen päästään aloittamaan
kesällä 2023 ja hankkeen arvioitu valmistumisaika on syksy 2025. Siten väistötilojen
minimiaika on kaksi vuotta ja tähän tarkoitukseen on Toejoen koulukiinteistä todettu
sopivan tulevalle vuokralaiselle.
Aiesopimus
Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia Toejoen koulun alustavasta vuokrauksesta
Svenska Kulturfonden i Björneborg – säätiölle, kun Porin kaupungin toiminnat Toejoen
koulun osalta siirtyvät Pohjois-Porin monitoimitaloon kesällä 2023.
Tilojen käyttötarkoitus
Tiloja käytetään Björneborgs Svenska Samskolanin väistötilana. Tilat vuokrataan
käyttötarkoituksen mukaisesti koulutoimintaan. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan
käyttötarkoitusta.
Vuokra-aika
Vuokrasopimus alkaa aikaisintaan 1.8.2023, kun Pohjois-Porin monitoimitalon
rakennustyöt valmistuvat. Tuleva vuokrasopimus tehdään määräaikaisena 1.8.2023 -
31.7.2025. Tämän jälkeen on vuokralaisella mahdollisuus pidentää sopimusta vuosi
kerrallaan puolen vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokranmaksu alkaa,
kun tilat on viranomaisten taholta hyväksytty käyttöön sekä vuokranantaja, että
vuokralainen ovat omalta osaltaan todenneet sen sopimuksen mukaiseksi.
Vuokran määrä
Kokonaisvuokra on 13.000 €/kk (alv. 0%). Kokonaisvuokraan sisältyy sekä
ylläpitovuokra että tontin osuus. Varsinaisen vuokrasopimuksen yhteydessä
neuvotellaan vielä ao. optioista:
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vastuunjakotaulukko
opetustilojen kalustus
teknisen työn kalustus
keittiön kalusteet ja astiat
liikuntatilojen käyttö
sorakentän käyttö
Liitteet
aiesopimus
Toejoen koulun asemapiirustus
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä Toejoen koulun
aiesopimuksen hyväksymistä liitteen mukaisena että valtuutusta teknisen toimialan
toimialajohtajalle aiesopimuksen allekirjoitukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 441
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies
Liitteet

1 Aiesopimus_Toejoen koulu
2 Asemapiirustus
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.6.2022. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Toejoen koulun aiesopimuksen liitteen
mukaisena ja valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan
aiesopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 467.
Tiedoksi
Svenska Kulturfonden i Björneborg – säätiö
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§ 442
Strategiset tapahtumakumppanuudet
PRIDno-2022-3445
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina J Lehtonen
tiina.j.lehtonen@pori.fi
Pori haluaa tukea strategisesti tärkeitä tapahtumia, joilla on suuri merkitys porilaisten
hyvinvointiin ja kaupungin elinvoimaan, ja jotka ovat juurtuneet kaupunkiin ja
edustavat vahvasti porilaisuutta. Nämä tapahtumat eivät sovi tällä hetkellä suoraan
tapahtuma-avustusten piiriin tai muihin kaupungin avustusmuotoihin, jonka vuoksi on
pohdittu uutta tapaa tukea kaupungille elintärkeitä vuosittain toistuvia tapahtumia.
Uutta kokonaisuutta on suunniteltu matkailu- ja markkinointiyksikön aloitteesta
yhdessä avustustyöryhmän puheenjohtajan, strategiapäällikön ja elinvoima- ja
ympäristötoimialan talouspäällikön kanssa.
Uusi tukimuoto on nimeltään Strategiset tapahtumakumppanuudet ja se käynnistyy
vuoden 2023 alusta. Strategisiksi tapahtumakumppaneiksi esitetään kolmea
tapahtumaa: Pori Jazz, Porispere ja Porin päivä. Strategisten
tapahtumakumppanuuksien kautta kaupungin ja tapahtumajärjestäjien yhteistyön
kehittäminen olisi jatkossa entistä selkeämpää.
Strategisiin tapahtumakumppanuuksiin liittyvät muun muassa seuraavat kriteerit:
porilaisten ja matkailijoiden kannalta vetovoimainen ja vakiintunut
suurtapahtuma, jonka tekemisessä näkyy vahvasti Pori ja porilaisuus (väh.
10 000 kävijää)
suurtapahtuma, joka luo vahvaa brändimielikuvaa aktiivisesta ja kiinnostavasta
Porista, jota kaupunki haluaa hyödyntää Porin brändimarkkinoinnissa
tapahtuma, joka toiminnallaan tukee Porin tapahtumien tiekartan 2020-2025
tavoitteiden toteutumista
tapahtuma, jossa Porin kaupungilla on selkeä rooli tai kaupunki saa
tapahtumassa merkittävää markkinointinäkyvyyttä tapahtumajärjestäjän kanssa
yhteisesti sovitulla tavalla
tapahtuma, joka järjestetään Porin strategisesti tärkeässä kärkikohteessa (esim.
Kirjurinluoto, keskustan alue)
tapahtuma, jonka tekemisessä otetaan huomioon porilaiset arvot
Avoimuus: Tieto on kivijalka. Se antaa meille mahdollisuuksia ja sitouttaa
asioihin. Tieto kuuluu kaikille. Luottamus päätöksentekoon ja sen
valmisteluun syntyy vuoropuhelulla. Kaupunkilaiset keskustelevat ja
osallistuvat. Me koemme rakentavamme porilaisten tulevaisuutta, yhdessä.
Rakkaus: Välitämme toisistamme. Kohtelemme toisiamme reilusti ja
oikeudenmukaisesti. Porilaisuus on vahvaa yhteisöllisyyttä. Kaupungin
monipuolisuus on ylpeyden aihe. Olemme kotiseuturakkaita.
Rohkeus: Tartumme epäröimättä uusiin mahdollisuuksiin. Villit ja uniikit
ideat houkuttelevat ja vievät meitä eteenpäin. Rohkaisemme toisiamme
luovaan ajatteluun. Sitkeys ja luja tahto kantavat meidät yli esteiden.
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Strategisista tapahtumakumppanuuksista tehdään sopimus kaupungin ja
tapahtumajärjestäjän välillä. Kaupunki tukee strategista kumppanitapahtumaa
rahallisesti, jokaisen tapahtuman kanssa erikseen sovitusti. Strategiset
tapahtumakumppanuudet rahoitetaan Pori Jazzille vuoteen 2022 saakka tarkoitetusta
vuosittaisesta sopimussummassa 219 387 euroa. Kuluvan vuoden Pori Jazzin avustus
on jo aiemmin päätetty ja maksetaan sen mukaisena. Kahden muun avustukset tänä
vuonna esitetyn mukaisina.
Summa esitetään jakaantuvaksi kolmen tapahtuman kesken seuraavasti vuodesta
2023 alkaen:
Pori Jazz, 189 387 euroa
Porispere, 20 000 euroa
Porin päivä, 10 000 euroa
Kumppanitapahtumat sitoutuvat raportoimaan kaupungille muun muassa
tapahtumien onnistumisesta, kävijämääristä sekä vastuullisuuden ja kestävän
kehityksen huomioimisesta tapahtumajärjestelyissä. Tavoitteena on usean vuoden
yhteinen kumppanuus, jolloin yhteistyön kehittymiselle ja uusille ideoille on tilaa ja
mahdollisuuksia. Kaupungin osalta strategisista tapahtumakumppanuuksista vastaa
elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu- ja markkinointiyksikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Strategiset tapahtumakumppanuudet osaksi
kaupungin avustuskokonaisuutta. Strategiset tapahtumakumppanuussopimukset
viedään elinvoima- ja ympäristölautakuntaan päätettäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Johanna Jokelainen, Eija Joensuu, Kristian Vainio, Harri Vilkuna, Ville Hammarberg
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§ 443
Eroanomus vanhusneuvoston jäsenen tehtävistä, Sinikka Markkula
PRIDno-2022-3196
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus on päättänyt 22.11.2022 § 811 asettaa Vanhusneuvoston jäseniksi:
Jäsen

Varajäsen

puheenjohtaja Britta Raitala

Aulikki Harju

varapuheenjohtaja Osmo Pulli

Pertti Rajala

Juhani Wallin

Mauri Jaakonsaari

Ari Nordström

Veijo Rantanen

Sinikka Markkula

Tuula Telin

Pertti Harju

Eeva Reunavuori

Ulla Kallio

Heli Lukka

Anna-Mari Järvelä

Susanna Alarvo-Messo

Outi Penttinen

Irma Roininen

Auli Olenius

Hannele Elomaa

Sari Teeri

Arja Ruisniemi

Sanna-Mari Pudas-Tähkä
Eeva-Liisa Koskinen

Marja Takala
Anne-Mari Hakuni

Perusturvalautakunnan edustaja on Taru Anttila ja varajäsen Minna Keskinen.
Sihteeri: Anne Lundgren
Sinikka Markkula on pyytänyt kirjeellään eroa vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä
henkilökohtaisten syiden takia.
Porin eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta on esittänyt yksimielisesti Porin
kaupunginhallitukselle, että Porin vanhusneuvostosta eronneen Sinikka Markkulan
tilalle valitaan jäljellä olevalle kaudelle Kaarina Talola.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupungunhalltus päättää:
myöntää Sinikka Markkulan eron vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä
päättää, että vanhusneuvoston uudeksi jäseneksi valitaan Kaarina Talola.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Nimetty henkilö, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, vanhusneuvosto, Aapeli-tuki
/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö
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§ 444
Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §n
muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laesta
PRIDno-2022-3065
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 SM,n lausuntopyyntö 4.7.2022 mennessä
2 Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §n
muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista
3 Perusturvan lausunto, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10
§n muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laesta'
Sisäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä poliisilain muuttamisesta ja
siihen liittyvistä laeista.
Säädösvalmistelun tavoitteena on, että poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua
sosiaalihuollon viranomaiselle, joka toimii lastensuojelutehtävissä ja
sosiaalipäivystyksen tehtävissä.Lisäksi tavoittena on laatia ahdotus laintasoisesta
sääntelystä poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta ja maksujen
yleisistä perusteista sekä pokkeuksista maksullisuuteen.
Esitysluonnos sisältää useita lakiehdotuksia, jotka koskevat oikeusministeriön,
puolustusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan säännöksiä.
Perusturvatoimiala on antanut lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sisäministeriölle hallituksen esityksestä poliisilain
muuttamisesta ym. perusturvatoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sisäministeriö / 4.7.2022
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§ 445
Lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja
työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi
PRIDno-2022-2621
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 HE luonnos työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi
lainsäädännöksi
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä työttömien
opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi.
Esityksen mukaan opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioitaisiin opintojen laajuuden
perusteella jatkossa vain tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Työnhakijan
muilla kuin erikseen määritellyillä opinnoilla ei olisi vaikutusta työnhakijan oikeuteen
saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta
yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu
työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan vain sellaisia omaehtoisia opintoja
opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon
johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.
Esityksen tarkoituksena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun
ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää
työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta sekä sujuvoittaa
työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosessia ja turvata työttömyysturva-
asioiden viivytyksetöntä käsittelyä.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyysyksikkö on 21.6.2022 ilmoittanut, että heillä
ei ole lausuttavaa esityksestä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että Porin kaupungilla ei ole lausuttavaa hallituksen
esityksestä työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi
lainsäädännöksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________
Merkitään, että Mari Kaunistola poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.27.
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§ 446
Kumppanuussopimusten julistaminen haettavaksi vuodelle 2023
PRIDno-2022-3319
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka-Liisa Varjus
sirkka-liisa.varjus@pori.fi
yhteyskoordinaattori
Porin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin avustusperiaatteet kokouksessaan
28.9.2020 § 501. Sen jälkeen avustusperiaatteita on päivitetty kahteen kertaan (KH
13.9.2021 § 624 ja KH 20.12.2021 § 885). Avustusperiaatteisiin sisältyy mahdollisuus
solmia kaupungin ja yhdistyksen välille kumppanuussopimus, johon maksettava
avustus perustuu. Aloite kumppanuussopimusprosessin käynnistymisestä voi tulla
kaupungin henkilöstöltä, luottamushenkilöltä tai yhdistykseltä. Kaupunginhallitus voi
myös julistaa kumppanuussopimukset haettavaksi. Kumppanuussopimuksen
valmistelusta vastaa toimiala, jonka tehtäväalueeseen yhdistys kuuluu. Kyseisen
toimialan lautakunta tarkastelee avustusperiaatteissa mainittujen
kumppanuussopimuksen edellytysten täyttymistä ja tekee kaupunginhallitukselle
esityksen sopimuksen sisällöstä.
Tällä hetkellä Porilla on 18 voimassa olevaa kumppanuussopimusta yhdistysten
kanssa. Kolme niistä on solmittu kuluvan vuoden kevään aikana. Avustusmuotona
kumppanuussopimus on saanut hyvän vastaanoton, ja sen on todettu tuottavan
hyötyä keskinäisen yhteistyön syvenemisen, rajapintojen täsmentymisen, avoimuuden
lisääntymisen ja yhteisten tavoitteiden määrittelemisen kannalta.
Kumppanuustoiminnan lopputuloksena on yhteisen asiakkaan eli kuntalaisen
hyvinvointia tukevien palvelujen paraneminen ja kehittyminen.
Viime vuonna otettiin käyttöön menettely, että kumppanuussopimukset julistetaan
avoimesti haettavaksi kerran vuodessa, jonka jälkeen ne tuodaan
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi yhdellä kerralla. Porin alueella toimii yhä joukko
yhdistyksiä, joiden kanssa voisi olla hedelmällistä siirtyä vuosittaisesta toiminta-
avustuksen myöntämisestä pidempikestoiseen kumppanuussopimusmenettelyyn
toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Jotta
kumppanuustoimintaa kyettäisiin tarkoituksenmukaisesti edistämään ja talousarvioon
kyettäisiin varaamaan sopiva määräraha, ehdotetaan kaupunginhallitukselle vuonna
2023 solmittavien kumppanuussopimusten julistamista avoimesti haettavaksi kuluvan
vuoden elo-syyskuun aikana. Avoin haku edistää yhdistysten yhdenvertaista
mahdollisuutta kumppaniksi hakeutumisessa sekä yhtäläistä mahdollisuutta tulla
huomioiduksi kumppaneita valittaessa.
Kumppanuussopimuksia on mahdollista tehdä eripituisiksi ajanjaksoiksi.
Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä tulee sopimustarkastelussa kiinnittää
huomiota siihen mahdollisuuteen, että joidenkin yhdistysten yhteistyökumppaniksi
avustusasioissa saattaa kunnan sijaan vaihtua hyvinvointialue. Porin kaupunki voi
solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun avustusperiaatteissa
mainittujen yleisten avustusten myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi seuraavat
edellytykset täyttyvät:
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Yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen säännöissä määritelty, toimiva hallitus,
jäsenistölle tai muulle kohderyhmälle suunnattua säännöllistä toimintaa
sekä toimintakustannuksiin suhteutettua omarahoitusta.
Yhdistyksellä tulee olla riittävästi palkattua henkilöstöä sopimukseen sisältyvän
työllistämisehdon täyttämiseksi.
Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen
määritellä pitkäjänteisesti ja yhteistyön toteutumisen seurantaan ja
kehittämiseen halutaan työkaluja.
Yhteistyö suunnitellaan kaupungin strategian ja ohjelmien sekä havaittujen
tarpeiden ja niiden pohjalta asetettujen painopisteiden perusteella.
Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso
on kummankin osapuolen kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi (vrt.
yhteistyösopimus).
Sopimus liittyy yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin. Sopimuksella ei siirretä
julkishallinnon lakisääteisiä tehtäviä kolmannen sektorin tehtäväksi eikä sillä
hankita palveluita kaupungille tai sen osoittamille asiakkaille (vrt.
ostopalvelusopimus).
Hakuaikana saapuvat kumppanuusehdotukset tuodaan kaupunginhallitukselle
tiedoksi ja ne toimivat kumppanuussopimuksiin varattavan määrärahan perusteena
talousarvioehdotuksessa. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat
kumppanuussopimukset normaalisti lautakuntien käsiteltäväksi ja
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää julistaa vuonna 2023 solmittavat kumppanuussopimukset
haettavaksi 15.9.2022 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Talous- ja hallintoyksikkö, toimialat
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Sivistyslautakunta, § 203,21.06.2022
Kaupunginhallitus, § 447, 27.06.2022
§ 447
Aiepöytäkirja kaupunkikumppanuudesta, Porin kaupunki ja Suomen Palloliitto ry
PRIDno-2022-3344
Sivistyslautakunta, 21.06.2022, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Liitteet

1 Aiepöytäkirja SPL-Pori_luonnos_16062022
Suomen Palloliitto ry on solminut kaupunkikumppanuusaiepöytäkirjan joidenkin
suomalaisten kaupunkien kanssa. Ensimmäinen aiepöytäkirja
kaupunkikumppanuuden solmimiseksi allekirjoitettiin Palloliiton ja Jyväskylän välillä
loppuvuodesta 2020. Tällä hetkellä aiepöytäkirjoja on allekirjoitettu Jyväskylän lisäksi
ainakin Turun, Tampereen, Joensuun, Lappeenrannan ja Porvoon kanssa.
Aiepöytäkirjan tarkoituksena on tiivistää Porin kaupungin, porilaisten seurojen ja
Palloliiton yhteistyötä, tukemaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin Porin
kaupungin, seurojen ja Suomen Palloliiton tavoitteiden saavuttamista. Yhtenä
merkittävänä tavoitteena aiesopimuksessa on taata säännöllinen keskusteluyhteys
seurojen, kaupungin ja Palloliiton välille. Kaupungin, seurojen ja Palloliiton kesken
käydään jatkossa vuosittaiset keskustelut, joissa tarkastellaan aiesopimukseen
kirjattuja asioita. Tavoitetasolla on kirjattu huomioita mm. kouluyhteistyöstä ja
harrastamisesta koulupäivän yhteydessä, harrastamisen hinnasta, kenttä- ja
salivuokrista sekä seura-avustuksista. Keskusteluissa tarkastellaan myös syrjäytymisen
ehkäisemiseen sekä kotouttamiseen liittyviä toimitoja sekä jalkapallon ja futsalin
olosuhdekehitystä seurojen kasvun ja toiminnan laajenemisen mahdollistajana.
Aiepöytäkirjaa on valmisteltu yhteistyössä Palloliiton ja Porin kaupungin kesken.
Luonnos aiepöytäkirjasta liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Porin kaupungin ja Suomen
Palloliitto ry:n välisen kaupunkikumppanuusaiepöytäkirjan solmimista ehdotuksen
mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Henna Kyhä poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) tämän asiakohdan
käsittelyn ajaksi. Kyhä on nimetty Suomen Palloliitto ry vaikuttajaryhmään.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Esteellisyys
Henna Kyhä

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 447
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Liitteet

1 Aiepöytäkirja SPL-Pori_luonnos_16062022
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 21.6.2022 § 203.
Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää solmia Porin kaupungin ja Suomen Palloliitto ry:n välisen
kaupunkikumppanuusaiepöytäkirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Petteri Lahti, Suomen Palloliitto ry
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Kaupunginhallitus, § 108,15.02.2021
Kaupunginhallitus, § 594,30.08.2021
Kaupunginhallitus, § 324,09.05.2022
Kaupunginhallitus, § 448, 27.06.2022
§ 448
Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttaminen/ympäristölupa / YVA-ohjelma
PRIDno-2021-151
Kaupunginhallitus, 15.02.2021, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 13.1.2021 Lausuntopyyntö
2 Venator Kipsikorpi muutoslupahakemus 6.11.2020
3 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lausunto
Venator P&A Finland Oy on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
ympäristölupahakemuksen Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttamisesta.
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kaatopaikalle voidaan loppusijoittaa
Venator P&A Finland Oy:n Porin tehtaiden jätevedenpuhdistuslaitoksessa syntyvää
kipsisakkaa sekä muita titaanidioksidi- ja energiantuotannossa syntyviä
tavanomaiseksi luokiteltavia jätteitä kuten neutraloitua ilmeniittijäännöstä,
väkevöintisakkaa ja ferrosufaattia sekä tuhkaa. Porin tehtaiden mahdollisissa
purkutöissä muodostuvia rakennus- ja purkujätteitä sekä pilaantuneita maa-aineksia
on tarkoitus käsitellä ja loppusijoittaa Kipsikorven kaatopaikalla. Tältä osin
ympäristölupaan ja lupamääräyksiin haetaan muutoksia.
Aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa ko. hakemuksesta.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristön- ja terveydensuojeluyksikkö on antanut
asiassa lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Venator P&A
Finland Oy:n hakemuksen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristön- ja
terveydensuojeluyksikön valmisteleman lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi § 111.

Kaupunginhallitus, 30.08.2021, § 594
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Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Päätös 196-2021
Venator P&A Finland Oy on hakenut ympäristöluvan muutosta Kipsikorven
kaatopaikan toiminnan muuttamiseksi. Kipsikorven kaatopaikka sijaitsee Porin
Peittoon teollisuuskaatopaikka-alueella. Samalle kiinteistölle sijoittuvat kaatopaikan
toimintaan liittyvät käsittely- ja varastointikentät sekä tasausallas.
Hakemuksen mukaiset toiminnan muutokset koskevat Kipsikorven kaatopaikalle
sijoitettavia jätteitä ja niiden määriä, kaatopaikka-alueella sijaitsevan
jätteenkäsittelykentän laajentamista ja jätteenkäsittelytoimintoja, jätteiden
hyödyntämistä kaatopaikan ja käsittelykentän rakenteissa, jätteenkäsittelyalueen ja
kaatopaikan rakennettavien osien vesien johtamista sekä kaatopaikan pintarakenteita.
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 23.6.2021 myöntänyt ympäristöluvan Venator
P&A Finland Oy:ln Kipsikorven kaatopaikan olennaiselle muutokselle ja vahvistanut
uudistetut lupamääräykset.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen 23.6.2021 (nro 196/2021) Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttamista
koskevasta ympäristöluvasta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 324
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 LT Kipsikorpi muutoslupahakemus 22 3 2022 www
2 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa L&T Teollisuuspalvelut Oy:n
Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttamista koskevasta ympäristöluvasta.
L&T Teollisuuspalvelut Oy haluaa kehittää ja laajentaa alueen toimintaa pelkästä
kaatopaikkatoiminnasta kohti materiaalien käsittelyä ja kierrätystä, minka vuoksi
voimassa olevaaan ympäristölupaan haetaan muutosta vastaanotettavien jätteiden
tuottajien sekä jätteiden määrien osalta.
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Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kipsikorven
kaatopaikan toiminnan muuttamisesta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun
mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 448
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 LT_Kipsikorpi YVA-ohjelma_17052022
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Elinvoima__ja_ympäristötoimialan_lausunto (3)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä L&T
Teollisuuspalvelut Oy:n Kipsikorven loppusijoitus- ja jätteenkäsittelyalueen
laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ohjelmasta pyydetään
kaupungin lausuntoa. Määräaikaa on on pidennetty päättymään 28.6.2022.
Tavoittena on perustaa Peittoon teollisuusalueelle materiaalinkäsittelykeskus.
Materiaalinkäsittelykeskuksen toimintoihin kuuluu erilaisten materiaalien ja jätteiden
vastaanotto, käsittely sekä jatkojalostus. Keskuksen toiminnan ensisijaisena
tavoitteena on jätteiden prosessointi materiaaleiksi ja niiden toimittaminen edelleen
kierrätykseen tai hyötykäyttöön alueen ulkopuolelle. Hyödyntämiskelvottomat
jätejakeet sijoitetaan keskuksen alueelle rakennettaville loppusijoitusalueille.
Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kipsikorven
materiaalinkäsittelyalueen laajennushankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
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§ 449
Lausuntopyyntö YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeeseen: vt 2:n parantaminen /
Pori ja Ulvila
PRIDno-2022-3069
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vt2 Pori YVA tarvekysely 05042022.
2 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on pyytänyt
Varsinais-Suomen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta kannanottoa siitä,
tuleeko tiehankkeeseen "Valtatie 2 parantaminen Friitalan eriotasoliittymän ja Korven
eritasoliittymän välillä, Pori, Ulvila" soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Porin kaupungilta pyydetään lausuntoa siitä, liittyykö edellä mainittuun
tiehankkeeseen sellaisia tiedossa olevia tai selvitettäviä ympäristövaikutuksia tai
maankäytön vaikutuksia, joilla voi olla vaikutuksia hankkeen YVA-tarpeeseen.
Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle YVA-
arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa hankkeessa Valtatie 2
parantaminen Friitalan ja Korven eritasoliittymien välillä (Pori ja Ulvila) seuraavan
lausunnon:
"Porin kaupunki ei katso YVA-menettelyn käynnistämistä tarpeelliseksi. Perustelut
käyvät ilmi liitteenä olevasta elinvoima- ja ympäristölautakunnan antamasta
lausunnosta. Erikseen todetaan, että ilman YVA-menettelyä voidaan selvittää,
sijaitseeko pohjavesialueella yksityisiä kaivoja."
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) / 30.6.2022
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Sivistyslautakunta, § 178,24.05.2022
Sivistyslautakunta, § 191,07.06.2022
Kaupunginhallitus, § 450, 27.06.2022
§ 450
Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshanke
PRIDno-2022-2428
Sivistyslautakunta, 24.05.2022, § 178
Valmistelijat / lisätiedot:
Anni Saisto, Jyri Träskelin
anni.saisto@pori.fi, jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Porin kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan 3.1.2017 Lupaus ry:n
Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshankkeen. Veistokselle hyväksyttiin
sijoituspaikka Kirjurinluodon uimarannan läheisyydestä. Päätöksen mukaan teoksen
jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen valaistus, ja Lupaus ry:n tulee esittää
hankkeen konkreettinen rahoitus. Tämän jälkeen kaupunginhallitus voi virallisesti
päättää teoksen sijoituspaikasta ja perustusten kustantamisesta. Tuolloinen
apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus antoi Lupaus ry:lle kahden vuoden määräajan
rahoituksen keräämiseksi veistoshankkeelle sekä suunnitelmien tarkentamiseksi.
Veistoshankkeen rahoitus kohtasi haasteita, ja sen toteutus viivästyi. Julkisen taiteen
suunnittelutyöryhmä on käsitellyt hanketta kokouksissaan vuosina 2020 ja 2021. Se
pyysi lisäselvityksenä mittakaavaan tehtyä 3D-havainnekuvaa sekä lopullista
toteutusta mahdollisimman tarkasti jäljittelevää pienoismallia. Lisäksi 11.6.2021
järjestettiin tapaaminen, jossa Lupaus ry ja veistoksen suunnittelijat esittelivät
hanketta kaupungin edustajille.
Suunnitellun veistoksen kokonaiskorkeus on 7,2 metriä. Veistoksen pienoismalli
koostuu taiteilijan muovaamasta mustepullosta, jonka mallina on toiminut
Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluva mustepullo. Sulkakynää pienoismallissa
edustaa oikea hanhen sulka. Rakennesuunnittelija on laatinut suunnitelman sulan ja
pullon valmistamiseksi. Mustepullo toteutettaisiin corten teräksestä, ja sulka
teräsputkesta sekä teräksisistä hyötysäikeistä hitsaamalla. Saatujen aineistojen
perusteella ei ole mahdollista muodostaa käsitystä siitä, miltä sulka näyttäisi
teräksestä kolmiulotteiseksi muodoksi toteutettuna, ja kuka määrittelisi
toteutusvaiheessa sulan veistoksellisen muodon.
Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä totesi ongelmalliseksi sen, ettei mittakaavaan
tehtyä havainnekuvaa ja taiteilijan valmistamaa pienoismallia veistoksesta ole
saatavilla, varsinkin kun kyseessä on yli seitsenmetrinen ulkoveistos, joka sijoittuu
keskeiselle paikalle kansalliseen kaupunkipuistoon. Veistoksen toteuttamiseksi kerätyt
varat eivät riitä kattamaan sen kaikkia toteutuskuluja. Apulaiskaupunginjohtaja Kari
Hannuksen antama kahden vuoden määräaika rahoituksen keräämiselle ja
suunnitelmien tarkentamiselle on umpeutunut. Lisäksi kaupunginjohtajan päätöksellä
päätettiin 24.9.2020 sijoittaa Jyrki Kankaan muistomerkki läheiselle Jyrki Kankaan
aukiolle. Taiteilijoiden Pekka ja Teija Isorättyän toteuttamasta muistomerkistä Bass
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String Wings tulee noin seitsemän metriä korkea, jolloin Kirjurin sulkakynä
mustepullossa olisi samankokoinen veistoselementti jokirannan läheisyydessä. Näistä
syistä johtuen julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä totesi, ettei hanketta voida
suositella toteuttavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta toteaa Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshankkeen
jatkosuunnittelulle ja rahoitukselle annetun määräajan umpeutuneen ja tästä johtuen
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Porin kaupunki luopuu sitoumuksestaan
hankkeeseen.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Sivistyslautakunta, 07.06.2022, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Träskelin, Anni Saisto, Anni Venäläinen
jyri.traskelin@pori.fi, anni.saisto@pori.fi, anni.venalainen@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, vs. taidemuseon johtaja
Porin kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan 3.1.2017 Lupaus ry:n
Kirjurin sulkakynä mustepullossa -veistoshankkeen. Veistokselle hyväksyttiin
sijoituspaikka Kirjurinluodon uimarannan läheisyydestä. Päätöksen mukaan teoksen
jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen valaistus, ja Lupaus ry:n tulee esittää
hankkeen konkreettinen rahoitus. Tämän jälkeen kaupunginhallitus voi virallisesti
päättää teoksen sijoituspaikasta ja perustusten
kustantamisesta. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus antoi Lupaus ry:lle kahden
vuoden määräajan rahoituksen keräämiseksi veistoshankkeelle sekä suunnitelmien
tarkentamiseksi.
Veistoshankkeen rahoitus kohtasi haasteita, ja sen toteutus viivästyi. Julkisen taiteen
suunnittelutyöryhmä on käsitellyt hanketta kokouksissaan vuosina 2020 ja 2021. Se
pyysi lisäselvityksenä mittakaavaan tehtyä 3D-havainnekuvaa sekä lopullista
toteutusta mahdollisimman tarkasti jäljittelevää pienoismallia. Lisäksi 11.6.2021
järjestettiin tapaaminen, jossa Lupaus ry ja veistoksen suunnittelijat esittelivät
hanketta kaupungin edustajille.
Suunnitellun veistoksen kokonaiskorkeus on 7,2 metriä. Veistoksen pienoismalli
koostuu taiteilijan muovaamasta mustepullosta, jonka mallina on toiminut
Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluva mustepullo. Sulkakynää pienoismallissa
edustaa oikea hanhen sulka. Rakennesuunnittelija on laatinut suunnitelman sulan ja
pullon valmistamiseksi. Mustepullo toteutettaisiin corten-teräksestä, ja sulka
teräsputkesta sekä teräksisistä hyötysäikeistä hitsaamalla. Saatujen aineistojen
perusteella ei ole mahdollista muodostaa riittävää käsitystä siitä, miltä sulka ja
mustepullo näyttäisivät teräksestä ja corten-teräksestä kolmiulotteiseksi muodoksi
toteutettuna, ja kuka määrittelisi toteutusvaiheessa sulan ja mustepullon
veistoksellisen muodon.
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Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä totesi ongelmalliseksi sen, ettei mittakaavaan
tehtyä havainnekuvaa ja taiteilijan valmistamaa pienoismallia veistoksesta ole
saatavilla, varsinkin kun kyseessä on yli seitsenmetrinen ulkoveistos, joka sijoittuu
keskeiselle paikalle kansalliseen kaupunkipuistoon. Hankesuunnitelmasta ei
myöskään riittävällä tavalla käy ilmi, miten vastuut jakautuvat eri työvaiheissa teoksen
suunnittelusta valmiin teoksen pystyttämiseen. Apulaiskaupunginjohtaja Kari
Hannuksen antama kahden vuoden määräaika rahoituksen keräämiselle ja
suunnitelmien tarkentamiselle on umpeutunut keväällä 2019, jolloin hankkeen
toteuttamisen edellyttämää rahoitusta ei oltu kerätty tarpeeksi. Kevään 2022 aikana
Lupaus ry on ilmoittanut saaneensa hankkeen rahoituksen kuntoon. Hankkeen
alustava rahoitussuunnitelma on tehty vuonna 2017, eikä siinä ole huomioitu vuoden
2022 kevääseen mennessä merkittävästi kasvaneita materiaali-, ym. kustannuksia.
Mikäli hanke etenee toteutukseen, on varauduttava siihen, että mahdollisesti
puuttuva rahoitus ja hankesuunnitelmaan mahdollisesti kätkeytyvät piilevät
kustannukset, ennakoitua vaativammat työvaiheet tai viivästykset joudutaan
kattamaan kaupungin määrärahoista. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän tulee
valvoa hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa
tehtyjen ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.
Hankkeelle lahjoittaneiden tahojen täytyy voida luottaa hankkeen toteutumiseen
toteuttamispäätöksen jälkeen, riippumatta mahdollisesti ilmaantuvista
ennakoimattomista kustannuksista ja haasteista. Ennen hankkeen toteuttamisen
aloittamista tulee määritellä kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet
hankkeessa erillisellä sopimuksella.
Kaupunginjohtajan päätöksellä päätettiin 24.9.2020 sijoittaa Jyrki Kankaan
muistomerkki läheiselle Jyrki Kankaan aukiolle. Taiteilijoiden Pekka ja Teija Isorättyän
toteuttamasta muistomerkistä Bass String Wings tulee noin seitsemän metriä korkea,
jolloin Kirjurin sulkakynä mustepullossa olisi samankokoinen veistoselementti
jokirannan läheisyydessä.
Em. syiden perusteella julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä suosittelee kaupungin
luopumista sitoumuksistaan hankkeeseen.
Mikäli sivistyslautakunta päättää evästää kaupunginhallitusta esittämään hankkeen
suunnittelulle jatkoaikaa, Lupaus ry:ä tulee edellyttää toimittamaan kaikki pyydetyt
tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 30.9.2022 mennessä. Tuolloin julkisen
taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta uudelleen
lokakuun 2022 aikana. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä
kaupungin ja Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella.
Mikäli hanke etenee toteutukseen tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa
hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen
ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen. Muuttuneen ympäristön vuoksi (Jyrki
Kankaan muistomerkki) veistoshankkeelle tulee myös osoittaa uusi sijoituspaikka
Kirjurinluodon alueelta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
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Sivistyslautakunta päättää edellä mainituista syistä evästää kaupunginhallitusta
luopumaan kaupungin sitoumuksista Kirjurin sulkakynä mustepullossa –
veistoshankkeessa.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
”Sivistyslautakunta päättää evästää kaupunginhallitusta esittämään hankkeen
suunnittelulle jatkoaikaa. Lupaus ry:tä tulee edellyttää toimittamaan kaikki pyydetyt
tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 31.12.2022 mennessä. Tuolloin julkisen
taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta
uudelleen. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja
Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella.
Mikäli hanke etenee toteutukseen, tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa
hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen
ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.”
Kokouskäsittely
Merkitään, että intendentti Anni Saisto oli läsnä tämän asiakohdan käsittelyn
aikana kello 16.46–17.34.
Merkitään, että Juha Kantola poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana
kello 17.11.
Merkitään, että Rami Sillanpää saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn
aikana kello 17.12.
Merkitään, että sivistyslautakunta piti kokoustauon kello 17.23.–17.32.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
”Sivistyslautakunta päättää evästää kaupunginhallitusta esittämään hankkeen
suunnittelulle jatkoaikaa. Lupaus ry:tä tulee edellyttää toimittamaan kaikki pyydetyt
tiedot julkisen taiteen suunnittelutyöryhmälle 31.12.2022 mennessä. Tuolloin julkisen
taiteen suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta
uudelleen. Ennen hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja
Lupaus ry:n vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella.
Mikäli hanke etenee toteutukseen, tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa
hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen
ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.”
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
___________
Merkitään, että seuraavaksi käsiteltiin asiakohta § 184.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 450
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 7.6.2022 § 191.
Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitusta päättää myöntää hankkeen suunnittelulle jatkoajan.
Lupaus ry:tä edellytetään toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot julkisen taiteen
suunnittelutyöryhmälle 31.12.2022 mennessä. Tuolloin julkisen taiteen
suunnittelutyöryhmä arvioi hankkeen toteuttamisen mahdollisuutta uudelleen. Ennen
hankkeen toteuttamisen hyväksymistä on määriteltävä kaupungin ja Lupaus ry:n
vastuut ja velvollisuudet hankkeessa erillisellä sopimuksella.
Mikäli hanke etenee toteutukseen, tulee julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän valvoa
hankkeen toteutumista, kustannusten kehittymistä ja tuotantovaiheessa tehtyjen
ratkaisujen vaikutusta lopulliseen teokseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lupaus ry:n pj Maren Jeskanen, Anni Venäläinen, Anni Saisto

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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§ 451
SIO:n hallituksen täydennys/osakkeenomistajien osakeyhtiölain § 5:1 mukainen kirjallinen
päätös
PRIDno-2022-3345
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Salassa pidettävä, Suomen Ilmailuopisto Oy omistajien päätös 28.6.2022
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1. kohta 20
Suomen Ilmailuopisto Oy:n (SIO) omistajat Suomen valtio (98 %) ja ja Porin kaupunki
(2 %) ovat neuvotelleet SIO:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n muutoksesta siten, että se
sallii kuuden jäsenen nimittämisen SIO:n halitukseen ja, että SIO:n hallituksen
puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
Osakeyhtiölain 5:1.2 §:n mukaisesti osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä
yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava,
päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi
osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava
päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen
pöytäkirjasta säädetään.
Liitteenä on luonnos SIO:n osakkeenomistajien osakeyhtiölain § 5:1 mukaiseksi
kirjalliseksi päätökseksi, jolla muutetaan SIO:m yhtiöjärjestystä edellä kuvatulla tavalla
ja hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Sinikka Mustakari.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan oheisen osakkeenomistajien osakeyhtiölain § 5:1
mukaisen kirjallisen päätöksen. Samalla kaupounginhallitus valtuuttaa
rahoitusjohtajan allekirjoittamaan kyseisen päätöksen Porin kaupungin puolesta sekä
tekemään siihen tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Tiedoksi
Suomen Valtio/Mia Rainio, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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§ 452
Porin Toimitilat Oy:n ennakkokäsitys, OYL:n mukaisen sulautumisprosessin valmistelu
PRIDno-2022-3134
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 ENNAKKOKÄSITYS_Porin Toimitilat Oy
2 Liite 1_tilinpäätös 2021_Satakunnan Tietotekniikka Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16
mom. 3)
3 Liite 1_tilinpäätös 2021_Satakunnan Tietotekniikka Oy allekirjoitukset poistettu
4 Liite 2_vars YK ptk 2022_ Satakunnan Tietotekniikka Oy
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava
pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä
asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön
toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa,
että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen
pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.
Porin Toimitilat Oy (kaupungin omistus 100 %) pyytää kaupunginhallituksen
ennakkokäsitystä yhtiön tarkoituksesta ryhtyä valmistelemaan OYL:n mukaista
sulautumisprosessia, jossa Satakunnan Tietotekniikka Oy (=sulautuva yhtiö) sulautuisi
Porin Toimitilat Oy:hyn (vastaanottava yhtiö). Porin Toimitilat Oy on päättänyt
hallituksen kokouksessa 12.5.2022 ryhtyä valmistelemaan sulautumista, mikäli
kaupunginhallituksen ennakkokäsitys on asialle myönteinen.
Tavoiteltu sulautumisajankohta olisi 31.12.2022. Ehdotettu sulautuminen olisi
tarkoitus toteuttaa tytäryhtiösulautumisena.
Porin Toimitilat Oy omistaa 100 % Satakunnan Tietotekniikka Oy-nimisen yhtiön
osakekannasta sen ollessa siten omistavan yhtiön tytäryhtiö. Satakunnan
Tietotekniikka Oy (0636532-6) ei harjoita aktiivista liiketoimintaa. Liitteenä on
Satakunnan Tietotekniikka Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
sekä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja vuodelta 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokkouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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Tiedoksi
Leena Kopra-Saarnijoki/Porin Toimitilat Oy, leena.kopra-saarnijoki@pori.fi

45 (78)

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022
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§ 453
Satakunnan Messut Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous
PRIDno-2022-3100
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 09.06.2022 Kokouskutsu
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16
mom. 3)
2 Kokouskutsu_allekirjoitukset poistettu
Satakunnan Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 5.7.2022 klo
8.00 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24, 28100 Pori.
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen,
vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien valinta.
Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisena jäsenenä
Janne Vartia ja hänelle henkilökohtaisena varajäsenenä Jouko Hautamäki.
Tilintarkastajana on toiminut Sanbon Oy, Jyrki Määttä, HT ja Erja Alanko, HT. Varalla
Tilikuukkari Oy, Mervi Raitaniemi HT ja Markku Leino, HTM.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Satakunnan
Messut Oy:n yhtiökokoukseen 5.7.2022 nimeämään Porin kaupungin edustajina
yhdistyksen hallitukseen varsinaisena jäsenenä Janne Vartian ja hänelle
henkilökohtaisena varajäsenenä Jouko Hautamäen sekä antaa kokousedustajalle
mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022

47 (78)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 454
Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous
PRIDno-2022-3102
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 09.06.2022 Kokouskutsu
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16
mom. 3)
2 09.06.2022 Kokouskutsu_allekirjoitukset poistettu
Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina
5.7.2022 klo 8.30 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24,
28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen
vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä liittymis- ja vuosimaksujen perintä.
Porin kaupungin edustajina yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Janne Vartia ja
Jouko Hautamäki.
Tilintarkastajana on toiminut Sanbon Oy, Jyrki Määttä, HT ja Erja Alanko, HT. Varalla
Tilikuukkari Oy, Mervi Raitaniemi HT ja Markku Leino, HTM.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Satakunnan Messut ry:
n vuosikokoukseen 5.7.2022 nimeämään Porin kaupungin edustajina yhdistyksen
hallitukseen Janne Vartian ja Jouko Hautamäen sekä antaa kokousedustajalle
mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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§ 455
Porin materiaalikeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen sekä toiminnan
aloittamislupa / AVI:n päätös
PRIDno-2021-5180
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Päätös-143-2022.
Fortum Waste Solutions Oy on hakenut Porin materiaalikeskuksen
toiminnan Kellahdessa Peittoon alueella ympäristöluvan tarkistamista ja muuttamista
sekä aloittamislupaa toiminnalle.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.5.2022 antamallaan päätöksellä muuttanut
Porin materiaalikeskuksen ympäristölupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen
mukaisesti sekä tarkistanut lupamääräykset vastaamaan toimialan parhaan
käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimuksia. Edelleen aluehallintovirasto on päättänyt
kaatopaikka-asetuksen nojalla, että saman asetuksen rajoitusta biohajoavaa ja muuta
orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle ei sovelleta
hakemuksessa esitettyihin Fincumet Oy:n PVC-muovipitoisiin jätteisiin, joiden
sijoittaminen tehdään lupamääräysten mukaisesti. Poikkeuslupa on määräaikainen.
Lisäksi aluehallintovirasto on päättänyt, että vaarallisen jätteen kaatopaikalle
sijoitettavan yhtiön Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksella muodostuvan jätesakan
molybdeenin liukoisuudelle annettu raja-arvo voidaan kolminkertaistaa. Luvan saaja
voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan muutoksenhausta huolimatta.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen 19.5.2022 nro 143/2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022
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Kaupunginhallitus, § 825,22.11.2021
Kaupunginhallitus, § 180,14.03.2022
Kaupunginhallitus, § 456, 27.06.2022
§ 456
Vesijohdon asentaminen meren pohjaan välille Pukkee - Suntila / AVI:n lausuntopyyntö
PRIDno-2021-4949
Kaupunginhallitus, 22.11.2021, § 825
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Mäntyniementien yhteisvesijohdon lupahakemus_editoitu
3 Yhteisvesijohdon hakemuksen täydennys_editoitu
4 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Mäntyniementien
yhteisvesijohdon asentamista meren pohjaan välille Pukkee - Suntila koskevasta
hakemuksesta. Vesistössä ei ole veneväylää vesijohdon kohdalla.
Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle Mäntyniementien yhteisvesijohdon rakentamisesta meren
pohjaan välille Pukkee - Suntila elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun
mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 14.03.2022, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Yhteisvesijohdon hakemuksen täydennys_editoitu
2 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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LVI-Suunnittelu ja Konsultointi R. Kiviheimo on hakenut lupaa vesijohdon
asentamiselle meren pohjaan välille Pukkee-Suntila, Pori. Kaupunginhallitus on
antanut asiassa aikaisemmin lausunnon. Asia on nyt kuulutettu uudelleen ja lähetetty
uudelleen lausunnolle hakemussuunnitelman muutoksen johdosta.
Lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Elinvoima- ja ympäristötoimiala on ilmoittanut, että muutos ei anna aihetta uuden
lausunnon antamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää todeta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ettei
hakemussuunnitelman muutos vesijohdon asentamishankkeessa välille Pukkee -
Suntila, Pori anna aihetta uuden lausunnon antamiseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 456
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Päätös-156-2022.
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Editoitu Päätös 156-2022
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.5.2022 antanut päätöksen vesilain mukaisen
käyttöoikeuden saamisesta vesijohtojen asentamiseksi meren pohjaan
Puodanlahdessa Porissa.
Vesitalouslupa ja pysyvät käyttöoikeudet on myönnetty em. tarkoitusta varten ja
katsottu, että korvattavaa edunmenetystä ei aiheudu.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen 25.5.2022 nro 156/2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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Kaupunginhallitus, § 271,25.04.2022
Kaupunginhallitus, § 457, 27.06.2022
§ 457
Vesialueen ruoppauksen ja täytön pysyttäminen Lynaskerissa
PRIDno-2022-1310
Kaupunginhallitus, 25.04.2022, § 271
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Lupahakemus-1639613-2021-12-20-17.49-1-www
2 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto
[peitetty] on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa jo
suoritetulle vesialueen ruoppaukselle ja täytölle omistamallaan alueella Lynaskerissa.
Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai
Kaupunginhallitus päättää antaa elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun
mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesialueen ruoppausta ja
täyttöä koskevassa lupa-asiassa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 457
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Päätös-192-2022.
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Editoitu, Päätös 192-2022
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 16.6.2022 päätöksensä vesialueen
ruoppauksen ja rannan täytön pysyttämisestä Lynaskerissa yhteisellä vesialueella.
Aluehallintovirasto on myöntänyt haetun vesitalousluvan ja katsonut, että hankkeesta
ei ole aiheutunut merkittävää haittaa, vahinkoa tai edunmenetystä vesialueen
omistajalle.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen 16.6.2022 nro 192/2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022
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§ 458
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut
PRIDno-2020-6247
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat
menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia
koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:
Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan
käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa.
Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön
liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja
henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun
yhteydessä.
Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat
toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin
tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön
kanssa.
Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen
myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja
laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja
lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.
Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja.
Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta
rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman
vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman
kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:
Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään
täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden
tai sitä pidempi lisärekrytointi.
Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset
edellyttävät
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Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
Henkilöstöassistentti HR-yksikköön, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-8-
22
HR-palvelussuhdetiimistä on 1.6.2022 eläköitynyt yksi henkilöstöassistentti.
HR-asioiden keskittämistä on jatkettu ja sivistystoimialan hr-asiat on
keskitetty hr-yksikköön 1.6.2022 lukien. HR-palvelussuhdetiimin
työtehtävät ovat lisääntyneet ja vastuualue kasvanut. Eläköityneen
ammattilaisen tilalle tarvitaan uusi tekijä, sillä tiimissä on tällä hetkellä
tiimin kokoon nähden runsaasti myös eri mittaisia määräaikaisia
poistumia.
Henkilöstön kehittämispäällikkö, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-9-22
HR-yksikkö vastaa konsernipalvelujen toimintasäännön mukaan
henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstökoulutuksen
järjestämisestä.
HR-yksikkö vastaa koulutustilaisuuksien järjestämisestä sekä niiden
budjetin laadinnasta ja talouden seurannasta. Vuoden aikana järjestetään
keskimäärin 150-200 koulutustilaisuutta esihenkilöille sekä koko
henkilöstölle.
Osaamisen kehittämisen vastuuhenkilöt vastaavat osaamisen kehittämisen
järjestelmäkehityksestä ja erilaisista oppimisympäristöistä. HR-yksikön
henkilöstösuunnitelman mukaan tästä osa-alueesta vastaavat henkilöstön
kehittämispäällikkö sekä koulutussuunnittelija, jotka sijaistavat toisiaan.
Henkilöstön kehittämispäällikkönä vastaat osaamisen johtamisen
kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta. Keskeisenä
tehtäväalueenasi on huolehtia keskitetyn täydennyskoulutuksen
järjestämisestä, erilaisista oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisen
järjestelmäkehityksestä. Olet myös osaltasi mukana rakentamassa
organisaatiokulttuuriamme ja kehität HR-viestintäämme.
Koulutussuunnittelijamme siirtyy toisiin tehtäviin 1.8. lukien. Henkilöstön
kehittämispäällikkö on ollut avoin maaliskuusta asti. Jotta HR-yksikön
keskeinen osa-alue pystytään toimintasäännön mukaisesti hoitamaan,
tulee henkilöstön kehittämispäällikön tehtävä laittaa julkisesti haettavaksi
heti kesälomakauden jälkeen. Koulutussuunnittelijan tehtävää järjestellään
yksikön sisäisin tehtäväjärjestelyin.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
Henkilöstöassistentti HR-yksikköön, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-8-
22
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Henkilöstön kehittämispäällikkö, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-9-22
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö
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§ 459
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala
PRIDno-2020-5305
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat
menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia
koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:
Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan
käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa.
Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön
liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja
henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun
yhteydessä.
Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat
toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin
tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön
kanssa.
Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen
myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja
laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja
lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.
Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja.
Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta
rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman
vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman
kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:
Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään
täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden
tai sitä pidempi lisärekrytointi.
Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset
edellyttävät
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Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
vastaava asiantuntija, vakituinen työsuhde, Kaupunkisuunnittelu, PORI-06-26-22.
Määräaikaisen vaknaistaminen.
Projektipäällikkö on irtisanoutunut tehtävästään kaupunkisuunnittelussa
1.6.2022 lähtien. Hän on toiminut osana yleiskaavatiimiä. Määräaikainen
työntekijä on tällä hetkellä kaavasuunnittelijan sijaisena. Sijaisuus päättyy
22.10.2022. Työntekijä on sijaisuuden aikana osoittanut asiantuntijuutta ja
osaamista hänelle osoitetuissa tehtävissä. Hänet on tarkoitus sijoittaa
yleiskaavan laadintatehtäviin vastaavana asiantuntijana. Samalla esitetään,
että tehtävän nimike vaihdetaan projektipäälliköstä vastaavaksi
asiantuntijaksi.
Kaavoitusarkkitehti tai -suunnittelija, vakituinen työsuhde, Elinvoima- ja
ympäristötoimiala, PORI-06-29-22
Kasvupalvelu- ja kaupunkisuunnitteluyksikköön kuuluva Porin
kaupunkisuunnittelu tekee sekä yleis- että asemakaavoitusta luoden näin
edellytyksiä kaupunkimme elinvoiman kasvulle.
Kaupunkisuunnittelun henkilöstömäärä on tällä hetkellä yhteensä 12
henkilöä, joista yksi henkilö on virkavapaan sijainen. Kaupunkisuunnittelu
on jakautunut kahteen tiimiin: yleiskaavatiimi ja asemakaavatiimi.
Yleiskaavatiimissä on toiminut viisi henkilöä. Tehtäväkentän laajuuteen
nähden henkilöstön määrä on ollut hyvin niukka. Tästä johtuen tehtävät
ovat kasaantuneet ja jonoutuneet, mikä on myös heikentänyt työilmapiiriä.
Tilannetta vaikeutti lisää kahden yleiskaavatiimin jäsenen
(yleiskaavapäällikkö ja projektipäällikkö) irtisanoutuminen niin, että
työsuhde päättyi kesäkuun alussa.
Kaupunkisuunnittelun sisäisillä järjestelyillä yleiskaavapäällikön paikka on
saatu täytettyä, kun yhdyskuntasuunnittelijan tehtävää hoitanut nimettiin
yleiskaavapäällikön tehtävään. Tämä mahdollistaa yleiskaavatyön
jatkumisen, mutta miehityksessä on edelleen kahden henkilön vajaus.
Pyydämme näin ollen täyttölupaa seuraaviin tehtäviin.
Nyt vapaaksi jääneeseen yhdyskuntasuunnittelijan tehtävään anomme
täyttölupaa joko nimikkeellä kaavoitusarkkitehti tai
yhdyskuntasuunnittelija. Kaavoitusarkkitehdiltä/yhdyskuntasuunnittelijalta
tulee edellyttää kokemusta yleiskaavallisista suunnittelutehtävistä. Tehtävä
tulisi laittaa täyttöluvan jälkeen auki julkiseen hakuun.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
vastaava asiantuntija, vakituinen työsuhde, Kaupunkisuunnittelu, PORI-06-26-22
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Kaavoitusarkkitehti tai -suunnittelija, vakituinen työsuhde, Elinvoima- ja
ympäristötoimiala, PORI-06-29-22.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Perusturvalautakunta, § 106,14.06.2022
Kaupunginhallitus, § 460, 27.06.2022
§ 460
Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041012, terveys- ja sairaalapalvelut
PRIDno-2022-2930
Perusturvalautakunta, 14.06.2022, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Terveys- sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla (kp 1413200002) vapautuu
irtisanoutumisen johdosta 25.7.2022 alkaen terveyskeskuslääkärin virka nro
53041012, johon anotaan täyttölupaa ulkoisella haulla.
Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Terveyskeskuslääkäri toimii
perusturvan sote-keskusten avosairaanhoidon ja terveydenhuollon tehtävissä.
Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 5743,76 €/kk laillisettu
lääkäri, 6102,52 €/kk lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus ja joka on
toiminut vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä, erikoislääkärin
tehtävät/terveyskeskuslääkäri 6464,04 €/kk, yleislääketieteen erikoislääkäri tai muu
soveltuva erikoislääkäritutkinto. Hinnoittelu L1TK6100, L1TK5200, L1TK4100.
Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää
koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä sekä tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:
n edellyttämää koronarokotustodistusta.
Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä
työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus
terveydentilastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran 53041012
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 460
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
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Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 14.6.2022 § 106.
Terveys- sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla (kp 1413200002) vapautuu
irtisanoutumisen johdosta 25.7.2022 alkaen terveyskeskuslääkärin virka nro
53041012, johon anotaan täyttölupaa ulkoisella haulla.
Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Terveyskeskuslääkäri toimii
perusturvan sote-keskusten avosairaanhoidon ja terveydenhuollon tehtävissä.
Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 5743,76 €/kk laillisettu
lääkäri, 6102,52 €/kk lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus ja joka on
toiminut vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä, erikoislääkärin
tehtävät/terveyskeskuslääkäri 6464,04 €/kk, yleislääketieteen erikoislääkäri tai muu
soveltuva erikoislääkäritutkinto. Hinnoittelu L1TK6100, L1TK5200, L1TK4100.
Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää
koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä sekä tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:
n edellyttämää koronarokotustodistusta.
Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä
työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus
terveydentilastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan terveyskeskuslääkärin virkaan nro
53041012.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 107,14.06.2022
Kaupunginhallitus, § 461, 27.06.2022
§ 461
Täyttölupa, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2022-2836
Perusturvalautakunta, 14.06.2022, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne-Marie Korsgrund-Rauvola
anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.
Terveys- ja sairaalapalveluiden, iäkkäiden sekä sosiaali- ja
perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset
työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,
tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina
ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, kotihoidon resurssien
turvaaminen, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma
vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain
mukaisen toiminnan vaatimus.
Täyttölupaa pyydetään seuraaviin työsuhteisiin
Sosiaali- ja perhepalvelut
Lähihoitajan työsuhde, 12530184 vammaispalveluiden Ulvilan 10+ kerho -> ulkoinen
haku
Perhetyönohjaajan työsuhde, 74976004 , lastensuojelun perhekuntoutus Villapumpuli
Iäkkäiden palvelut
Lähihoitajan työsuhde 73493056 ja 71858098, iäkkäiden palveluiden asumispalvelut
varahenkilöstö -> ulkoinen haku
Sairaanhoitajan työsuhde, 4649024, Palvelukoti Jokihelmi

-> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde 73493876, Palvelukoti Jokihelmi -> vakinaistaminen ilman hakua
Sairaanhoitajan työsuhde 46490055, Palvelutalo Jokihelmi -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde 73493845, Palvelukoti Kyläsaari -> vakinaistaminen ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde 73493956, Palvelukoti Snällintupa -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 20405246, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Sairaanhoitajan työsuhde, 52975047, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
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Terveys- ja sairaalapalvelut
Sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus-> vakinaistaminen ilman hakua
Sairaanhoitaja, työsuhde, 46490240, sairaalapalveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen
haku
Hammashoitajan työsuhde, 11480032 ja 1480031, suun terveydenhuolto -> ullkoinen
haku
Fysioterapeutin työsuhde, kuntoutuspalvelut, -> vakinaistaminen ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, Kotiin annettavat palvelut -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun
kotiinkuntoutusosasto -> vakinaistaminen ilman hakua
Kuntoutusohjaajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun
kotiinkuntoutusosasto -> sisäinen haku

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnön
kaupunginhallituksen päätettäväksi
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Lautakuntakunta esittää seuraavan
muutoksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus muuttaa rekrytointia koskevan
menettelytapaohjeen perusturvan osalta niin, että perusturvan virkojen täyttöluvat
käsitellään perusturvalautakunnassa ja toimien täyttöluvat käsittellään perusturvan
johtoryhmässä, jotta rekrytointiprosessi nopeutuu hankalassa työvoimatilanteessa.

Kaupunginhallitus, 27.06.2022, § 461
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki
sanna.mustajoki@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta käsitteli työsuhteiden täyttöluvat kokouksessaan 14.6.2022 §
107. Lautakuntakunta esittää kaupunginhallitukselle, että rekrytointia
koskevaa menettelytapaohjetta muutetaan perusturvan osalta niin, että perusturvan
virkojen täyttöluvat käsitellään perusturvalautakunnassa ja toimien täyttöluvat
käsitellään perusturvan johtoryhmässä, jotta rekrytointiprosessi nopeutuu hankalassa
työvoimatilanteessa.
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Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.
Terveys- ja sairaalapalveluiden, iäkkäiden sekä sosiaali- ja
perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset
työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,
tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina
ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, kotihoidon resurssien
turvaaminen, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma
vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain
mukaisen toiminnan vaatimus.
Täyttölupaa pyydetään seuraaviin työsuhteisiin
Sosiaali- ja perhepalvelut
Lähihoitajan työsuhde, 12530184 vammaispalveluiden Ulvilan 10+ kerho -> ulkoinen
haku
Perhetyönohjaajan työsuhde, 74976004 , lastensuojelun perhekuntoutus Villapumpuli
Iäkkäiden palvelut
Lähihoitajan työsuhde 73493056 ja 71858098, iäkkäiden palveluiden asumispalvelut
varahenkilöstö -> ulkoinen haku
Sairaanhoitajan työsuhde, 4649024, Palvelukoti Jokihelmi

-> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde 73493876, Palvelukoti Jokihelmi -> vakinaistaminen ilman hakua
Sairaanhoitajan työsuhde 46490055, Palvelutalo Jokihelmi -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde 73493845, Palvelukoti Kyläsaari -> vakinaistaminen ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde 73493956, Palvelukoti Snällintupa -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 20405246, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Sairaanhoitajan työsuhde, 52975047, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Terveys- ja sairaalapalvelut
Sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus-> vakinaistaminen ilman hakua
Sairaanhoitaja, työsuhde, 46490240, sairaalapalveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen
haku
Hammashoitajan työsuhde, 11480032 ja 1480031, suun terveydenhuolto -> ullkoinen
haku
Fysioterapeutin työsuhde, kuntoutuspalvelut, -> vakinaistaminen ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, Kotiin annettavat palvelut -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun
kotiinkuntoutusosasto -> vakinaistaminen ilman hakua
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Kuntoutusohjaajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun
kotiinkuntoutusosasto -> sisäinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että rekrytointia koskevaa menettelytapaohjetta
muutetaan perusturvan osalta niin, että perusturvan virkojen täyttöluvat käsitellään ja
hyväksytään perusturvalautakunnassa ja toimien täyttöluvat käsitellään ja
hyväksytään perusturvan johtoryhmässä, jotta rekrytointiprosessi nopeutuu
hankalassa työvoimatilanteessa.
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat seuraaville perusturvan työsuhteille:
Sosiaali- ja perhepalvelut
Lähihoitajan työsuhde, 12530184 vammaispalveluiden Ulvilan 10+ kerho ->
ulkoinen haku
Perhetyönohjaajan työsuhde, 74976004 , lastensuojelun perhekuntoutus
Villapumpuli
Iäkkäiden palvelut
Lähihoitajan työsuhde 73493056 ja 71858098, iäkkäiden palveluiden
asumispalvelut varahenkilöstö -> ulkoinen haku
Sairaanhoitajan työsuhde, 4649024, Palvelukoti Jokihelmi -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde 73493876, Palvelukoti Jokihelmi -> vakinaistaminen ilman
hakua
Sairaanhoitajan työsuhde 46490055, Palvelutalo Jokihelmi -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde 73493845, Palvelukoti Kyläsaari -> vakinaistaminen ilman
hakua
Lähihoitajan työsuhde 73493956, Palvelukoti Snällintupa -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 20405246, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Sairaanhoitajan työsuhde, 52975047, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Terveys- ja sairaalapalvelut
Sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus-> vakinaistaminen ilman hakua
Sairaanhoitaja, työsuhde, 46490240, sairaalapalveluiden varahenkilöstö ->
ulkoinen haku
Hammashoitajan työsuhde, 11480032 ja 1480031, suun terveydenhuolto ->
ullkoinen haku
Fysioterapeutin työsuhde, kuntoutuspalvelut, -> vakinaistaminen ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, Kotiin annettavat palvelut -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun
kotiinkuntoutusosasto -> vakinaistaminen ilman hakua
Kuntoutusohjaajan työsuhde, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun
kotiinkuntoutusosasto -> sisäinen haku
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvan palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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§ 462
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala
PRIDno-2020-6094
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat
menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia
koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:
Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan
käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa.
Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön
liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja
henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun
yhteydessä.
Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat
toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin
tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön
kanssa.
Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen
myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja
laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja
lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.
Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja.
Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta
rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman
vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman
kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään
täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden
tai sitä pidempi lisärekrytointi.
Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
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Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset
edellyttävät
Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Päiväkoti Veturitalli), vakituinen
työsuhde, Varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-126-22
Edellinen työntekijä on irtisanoutunut. Iso vuorohoitopäiväkoti tarvitsee
oman laaja-alaisen erityisopettajan.
Näyttelyintendentti, vakituinen työsuhde, Porin taidemuseo, PORI-03-123-22
Porin taidemuseon näyttelyintendentin tehtävä on avoinna aikaisemman
työntekijän siirryttyä taidemuseon johtajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Päiväkoti Veturitalli), vakituinen
työsuhde, Varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-126-22
Näyttelyintendentti, vakituinen työsuhde, Porin taidemuseo, PORI-03-123-22.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö, sivistystoimiala

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022

67 (78)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 463
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala
PRIDno-2020-4960
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat
menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia
koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:
Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan
käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa.
Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön
liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja
henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun
yhteydessä.
Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat
toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin
tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön
kanssa.
Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen
myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja
laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja
lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.
Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja.
Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta
rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman
vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman
kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään
täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden
tai sitä pidempi lisärekrytointi.
Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
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Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset
edellyttävät
Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
Liikennesuunnitteluinsinööri, vakituinen työsuhde, Infrajohtaminen, PORI-04-41-
22
Teknisen toimialan Infrajohtamisen toimintayksikössä toimiva infran
suunnittelutiimi huolehtii muun muassa liikenne- ja muiden yleisten
alueiden katu-, liikenne- ja vihersuunnittelusta, katurekisterin ja
suunnitelma-arkiston ylläpidosta, liikenneympäristön
liikenneturvallisuudesta ja esteettömyydestä sekä kadunpitoon liittyvistä
viranomaistehtävistä. Suunnittelutiimi tuottaa vuosittain 50-60 infran
rakentamisessa tarvittavaa, maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
suunnitelmaa ja suunnittelun tarve on pysyvää. Infran suunnittelutiimin
lähiesimiehenä toimii liikenneinsinööri.
Kaupunki-infran määrätietoisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että
infran suunnittelutiimissä on riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä.
Infran suunnittelutiimissä on tällä hetkellä yhteensä seitsemän henkilöä,
joista kaksi suunnitteluinsinööriä (kadunsuunnittelu) , kaksi
suunnitteluhortonomia (vihersuunnittelu) sekä kaksi suunnitteluavustajaa.
Aiemmin liikennesuunnitteluinsinöörinä toiminut henkilö valittiin
liikenneinsinööriksi ja liikennesuunnitteluinsinöörin paikka jäi täyttämättä.
Asiantuntijaorganisaation toimintaedellytysten turvaamiseksi on
elintärkeää, että monipuolinen asiantuntemus säilyy organisaatiossa ja
infran suunnittelutiimiin saadaan palkattua vakituinen
liikennesuunnitteluinsinööri.
Rakennusmestari, vakituinen työsuhde, Infran rakentaminen, PORI-04-42-22
Tilayksikkö rekrytoi kiinteistömanagerin, ja valinta kohdistui Inran
rakentamisen rakennusmestariin. Infran rakentaminen tarvitsee uuden
rakennusmestarin tilalle. Infran rakentaminen ei pysty toimimaan yhdellä
työnjohtajalla. Infran rakentamisen budjetti on n.8 milj. vuodessa.
Kouluisäntä, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-43-22
Kouluisäntänä toiminut on eläköitynyt. Kouluisäntänä toiminut
työntekijä siirrettiin Tilajohtamiseen tekemään valvomonhoitajan tehtävää
Esmikko ympäristössä. Kouluisäntien tarve ei ole vähentynyt tai poistunut
vaan päinvastoin, uudet juuri valmistuvat koulut tarvitsevat
kouluisäntäpalveluita. Sivistystoimialan kalustohankinnat ja toimitusten
organisointi sekä tilojen turval-lisuudesta huolehtiminen tarvitsee osaavaa,
kiinteistöt ja sen ominaispiirteet hyvin tuntevan henkilöstön.
LVI-asentaja, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-44-22
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Vuoden 2022 alkuvuodesta eläköityi yksi putkiasentaja sekä yksi
putkiasentaja aloitti 50 % osa-aikaisena ja yksi LVI-asentaja aloitti myös 50
% osa-aikaisena vuoden alussa. LVIA-asentajien tarve ei ole vähentynyt tai
poistunut vaan päinvastoin, ennakoivan huollon kehittäminen ja tilojen
viihtyvyydestä ja välittömästä turvallisuudesta huolehtiminen tarvitsee
osaavaa, kiinteistöt ja sen ominaispiirteet hyvin tuntevan henkilöstön.
LVIA-asentajan rooli ja tehtävät toimitilojen ylläpitopalvelussa
LVIA-asentaja työskentelee huolto- ja kunnossapitotiimissä ja vastaa
kiinteistöjen ennakoivasta huollosta ja huolehtii kiinteistöjen teknisten
laitteiston korjaamises-ta ja huoltamisesta, sekä tarvittavien mittaus ja
säätötoimenpiteiden suorittamisesta, raportoi tehtävien suorittamisesta ja
käytetystä työajasta käytössä olevien järjestelmien avulla työnjohtoa ja
asiakasta.
LVIA-asentajan tehtävät ovat monitahoisia ja usein toimeksi annetut
tehtävät vaatii kyseisen kiinteistön hyvää tuntemusta. Ennakoiva huolto on
resursoitu yhteiseksi tehtäväksi Toimitilojen ylläpitopalveluiden
kiinteistönhoidon kanssa ja se tulee jatkossa olemaan ylläpitopalveluiden
toiminnan keskiössä. Toimintayksikkö tukee kiinteistön ylläpitoa ja arvon
säilymistä, sekä huolehdimme tilojen viihtyvyydestä ja välittömästä
turvallisuudesta, joka nykyisillä riittämättömillä resursseilla vaarantuu.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
Liikennesuunnitteluinsinööri, vakituinen työsuhde, Infrajohtaminen, PORI-04-41-
22
Rakennusmestari, vakituinen työsuhde, Infran rakentaminen, PORI-04-42-22
Kouluisäntä, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-43-22
LVI-asentaja, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-44-22
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö, tekninen toimiala

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.06.2022

19/2022

70 (78)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 464
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Sivistyslautakunta 07.06.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Sivistyslautakunta, salassa pidettävät asiat 07.06.2022
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Tekninen lautakunta 14.06.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
4 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 14.06.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
5 Perusturvalautakunta 14.06.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
6 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 22.06.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Sivistyslautakunta

7.6.2022

10.6.2022

13.6.2022

Sivistyslautakunta,
salassa pidettävät asiat

7.6.2022

10.6.2022

-

Tekninen lautakunta

14.6.2022

16.6.2022

17.6.2022

Satakunnan pelastus-
laitoksen johtokunta

14.6.2022

17.6.2022

20.6.2022

Perusturvalautakunta

14.6.2022

20.6.2022

21.6.2022

Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta

22.6.2022

22.6.2022

23.6.2022

Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee pöytäkirjat
tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 465
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 15.06.2022
Aluepalopäällikkö, Pori
§ 25 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema, 10.06.2022
§ 26 Toimipaikan muutos, 14.06.2022
§ 27 Valinta palomiehen virkaan, 21.06.2022
§ 28 Valinta palomiehen virkaan, 21.06.2022
Hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
§ 9 Henkilökohtainen lisä, 09.06.2022
§ 10 Ammattialalisä, 09.06.2022
§ 11 Ammattialalisä, 13.06.2022
§ 12 Työkokemuslisä, 13.06.2022
Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
§ 43 Ammattialalisän maksaminen, 17.06.2022
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen , 16.06.2022
Henkilöstöjohtaja
§ 120 MAPA-koulutusten hankinta syksylle 2022, 20.06.2022
§ 124 Rekrytoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta kaupunginjohtajan rekrytoinnin
tueksi, 20.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 111 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 09.06.2022
§ 112 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 10.06.2022
§ 113 Palkkahinnoittelukohdan tarkistaminen, 15.06.2022
§ 114 Neuvottelu määräaikaisten työsopimusten yhtäjaksoinen kesto, 16.06.2022
§ 115 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 16.06.2022
§ 117 Nimikemuutos, 20.06.2022
§ 118 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.06.2022
§ 119 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 20.06.2022
§ 121 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 20.06.2022
§ 122 Neuvottelu Määräaikaisten työsopimusten yhtäjaksoinen kesto, 20.06.2022
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 SuomiAreena-kahvila 2022, 13.06.2022
§ 14 Porin kaupungin vastaanotto 13.7.2022, 13.06.2022
§ 15 Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä, viestintäjohtaja, 20.06.2022
Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
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§ 26 Ammattialalisän maksaminen, 16.06.2022
§ 27 Ammattialalisän maksaminen, 16.06.2022
Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 45 Suojavarustekontin hankinta 2022, 17.06.2022
§ 46 Miehistöautojen hankinta Satakunnan pelastuslaitos 2022, kaksi (2) autoa,
20.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Valinta palotarkastajan virkaan Kaakkois-Satakunnan toimialueelle, 09.06.2022
§ 42 Valinta palotarkastajan virkaan Rauman toimialueelle, Kalli Juha, 09.06.2022
§ 43 Toimipaikan muutos, 14.06.2022
§ 44 Määräaikaisen palomestarin palkkaaminen, Pohjois-Satakunnan toimialue,
17.06.2022
Rahoitusjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 11 Salassa pidettävä JulkL 621/1999 § 24 1. mom. kohta 17, 10.06.2022
§ 12 Salassa pidettävä JulkL 621/1999 § 24 1. mom. kohta 17, 10.06.2022
§ 13 Salassa pidettävä JulkL 621/1999 § 24 1. mom. kohta 17, 10.06.2022
Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 161 Talous- ja hallintotoimintojen keskittäminen sivistystoimialalta talous- ja
hallintoyksikköön 1.6. lukien, 13.06.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 162 Määrärahasiirto TA2022, Pihlavan torin yleissuunnitelman määräraha
Sivistystoimialalta Elinvoima- ja ympäristötoimialalle, 20.06.2022
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 466
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Ohje lastensuojelu mitoitus 13.6.2022_fi
2 Yhtymävaltuusto 6.6.2022 § 11
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
3 Julkinen, Yhtymävaltuusto 6.6.2022 § 11
Lounais-Suomen alueen kunnat ja kuntayhtymät / Ohessa ohjekirjeet
sosiaalitoimen lastensuojelusta vastaaville
ohjekirje Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava
lastensuojelulain mukainen
Jakelu: sosiaalihuollon johtavat viranhaltijat, lastensuojelun sosiaalityöntekijät,
sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n mukaiset toimielimet sekä kunnanhallitukset.

Aihe: Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma
vuoteen 2017 + seurantaraportti
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto 6.6.2022 11 §
Ohessa täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti pöytäkirjanote pykälästä 11
SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA
VUOTEEN 2017+ SEURANTARAPORTTI
Täytäntöönpano (yhtymähallitus 13.6.2022 97 §)
Pöytäkirjanote liitteineen:
- sairaanhoitopiirin johtoryhmä
- Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus
- Satakunnan hyvinvointialueen johtaja
- jäsenkunnat
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
___________________
Merkitään, että Petri Huru poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 17.30.
Merkitään, että Lauri Kilkku ja Viliina Välimäki poistuivat tämän asian käsittelyn aikana
kello 18.06.
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Merkitään, että Timo Jauhiainen poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 18.08.
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§ 467
Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla
seuraavat asiat:
§ Sisäisen tarkastuksen vuoden 2022 seurantaraportointi 1/2022, julkisuuslaki 24 §:n 1
momentin 17- kohdan nojalla.
§ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ennakkokäsityspyyntö, kiinteistöyhtiön keskinäisyys,
julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 17- ja 20- kohdan nojalla.
§ Porin Sataman ennakkokäsityspyyntö 27.6.2022, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 17-
ja 20- kohdan nojalla.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin salaisen listan asiat.
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Muutoksenhakukielto
§434, §435, §436, §437, §438, §439, §442, §444, §445, §446, §448, §449, §450, §452,
§453, §454, §455, §456, §457, §458, §459, §460, §461, §462, §463, §464, §465, §466,
§467
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§440, §441, §443, §447, §451
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:
PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:
Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:
(02) 634 9417
Puhelinnumero:
(02) 623 4470
Vaihde
(02) 621 1100
Palvelupisteen aukioloajat
maanantai
10 - 16
tiistai-torstai
8 - 16
perjantai
8 - 15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän
aikataulun mukaisesti.
Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty
lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.

