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Aika

04.10.2021, klo 15:01 - 18:35

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat
§ 675

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 676

Pöytäkirjan tarkastus

§ 677

Teknisen toimialan toimialajohtajan rekrytointi

§ 678

Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2021

§ 679

Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus lakimiehen työsuhteeseen
ottaminen koskevasta päätöksestä

§ 680

Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
2022-2024

§ 681

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä

§ 682

Osallistuminen kahteen kuntatutkimukseen

§ 683

Strategiaryhmän nimeäminen

§ 684

Yhteistoimintasopimus Porin kaupungin ja Länsirannikon Koulutus Oy
WinNovan välillä ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -tapahtuman
järjestelyistä

§ 685

Kallo-Reposaari kehittämishankeselvitys

§ 686

Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

§ 687

Satakunnan Messut Oy:n yhtiökokous

§ 688

Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous

§ 689

Hyväksymisvaihe Ulasoori 30. kaupunginosan Rantakulmantien (osa)
asemakaavan muutos 609 1751

§ 690

2. Hyväksymisvaihe - Hanhiluoto 58. kaupunginosan korttelin 2
vaiheasemakaavan muutos 609 1732

§ 691

Kerrostalotontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin
myyminen, Asunto Oy Visakoivu

§ 692

Hissiavustuksen myöntäminen, Asunto Oy Purjeentie 1

§ 693

Porin kotouttamisohjelman 2021-2025 hyväksyminen

§ 694

Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

§ 695

Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien
palkkaaminen ajalla 1.8. – 31.7, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä,
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ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki
§ 696

Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen etävanhemman luota,
valtuustoaloite, Veera Forsbacka

§ 697

Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, valtuustoaloite,
Mikael Ropo ja Henna Kyhä

§ 698

Päihdepalveluihin erikoistunut palveluyksikkö alaikäisille päihderiippuvaisille
Poriin, valtuustoaloite, Mika Aho ja Milka Tommila

§ 699

Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin
talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä, valtuustoaloite, Vihreä
valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen

§ 700

Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus, valtuustoaloite, Henna Kyhä

§ 701

Viikkarin Valkama takaisin eläkeläisten käyttöön, valtuustoaloite, Ari
Nordström

§ 702

Himmelin arvokkaan irtaimiston ja taideteosten luettelointi ja tulevan käytön
suunnittelu, valtuustoaloite, Sinikka Alenius

§ 703

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

§ 704

Toimielinten pöytäkirjat

§ 705

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

§ 706

Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Arja Laulainen, puheenjohtaja
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Aila Haikkonen
Bia Kaski
Ismo Läntinen
Laura Pullinen
Sinikka Alenius
Tapio Furuholm, saapui 15:03
Timo Aro
Tuomas Koivisto
Heidi Sakari, varajäsen, saapui 17:40, poistui 17:41
Muut saapuvilla olleet
Merita Pajunen, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, poistui 15:19
Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Mari Kaunistola
Jyrki Levonen
Petri Huru
Hanna Sinisalmi, poistui 16:36
Juha Kantola, poistui 15:18
Simo Korpela, poistui 16:36
Harju Timo, MPS Enterprises Oy, saapui 15:19, poistui 16:10
Huopalahti Henri, MPS Enterprises Oy, saapui 15:19, poistui 16:10
Poissa

Raisa Ranta

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Merita Pajunen
Sihteeri
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11.10.2021

11.10.2021

Ismo Läntinen

Sinikka Alenius

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
12.10.2021

Merita Pajunen
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§ 675
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskäsittely
Todettiin, että paikalla myös Hanna Sinisalmi, Simo Korpela ja Juha Kantola.
Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Merita Pajunen.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 676
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ismo Läntinen ja Tapio Furuholm (varalla Sinikka
Alenius).
Pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2021.
Kokouskäsittely
Tapio Furuholm saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana.
Juha Kantola poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 15.18.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Läntinen ja Sinikka Alenius (varalla Laura
Pullinen). Pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2021.
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Kaupunginhallitus, § 608,06.09.2021
Kaupunginhallitus, § 677, 04.10.2021
§ 677
Teknisen toimialan toimialajohtajan rekrytointi
PRIDno-2021-3924
Kaupunginhallitus, 06.09.2021, § 608
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan virka on ollut julkisesti
haettavana 2.-27.8.2021. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry,
TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn. Lisäksi ilmoitus
on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.8.2021.
Julkisen hakuprosessin ohella rekrytointia on tehty suorarekrytointina, jossa
yhteistyökumppanina on ollut MPS Enterprises Oy, Henri Huopalahti.
Kelpoisuusvaatimuksena toimialajohtajan tehtävään on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävistä ja toimialan tuntemus, sekä
näkemys toimialan kehityssuunnista. Toimialajohtajalta odotetaan kykyä
muutosjohtamiseen sekä hyviä viestintä-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 henkilöä, joista 12 hakijaa täytti edellytettävät
kelpoisuusvaatimukset.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
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- asettaa Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten
haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää
henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista
- nimetä haastatteluryhmän jäsenet sekä
- päättää haastatteluun kutsuttavista.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti
- asettaa keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran
täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja
päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista
- nimetä haastatteluryhmän jäsenet
Laulainen Arja
Furuholm Tapio
Haikkonen Aila
Kataja Sampsa
Korpela Simo
Nurmi Arto
Sinisalmi Hanna
- päättää haastatteluun kutsuttavista
Haanpää Mika
Koppelomäki Markku
Kumpula Olli-Pekka
Laine Timo
Ukkonen Jari
Viitala Mikko

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 677
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Tekninen toimialajohtaja hakukuulutus
2 Salainen, Yhteenveto toimialajohtajahakemuksista
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaa hakeneista kaupunginhallitus
valitsi haastatteluihin seuraavat hakijat:
Mika Haanpää, Markku Koppelomäki, Olli-Pekka Kumpula, Timo Laine, Jari Ukkonen,
Mikko Viitala
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Haastatteluryhmä suoritti haastattelut 10.-11.9.2021. Haastattelujen perusteella
henkilöarviointiin lähetettiin Markku Koppelomäki, Olli-Pekka Kumpula ja Timo Laine.
Haastatteluryhmä ja kaupunginhallituksen luottamushenkilökokoonpano kuulevat
henkilöarviointien tulokset 4.10.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suorittaa Teknisen
toimialan toimialajohtajan viran vaalin.
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimialajohtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
Äänestys: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle Teknisen toimialan
toimialajohtajan valinnasta JAA = Arto Nurmen ehdottama ja Sampsa Katajan
kannattama Olli-Pekka Kumpula, EI = Tapio Furuholmin ehdottama ja Aila Haikkosen
kannattama Markku Koppelomäki.
Jaa
Timo Aro
Bia Kaski
Arto Nurmi
Laura Pullinen
Sampsa Kataja
Ismo Läntinen
Ei
Arja Laulainen
Aila Haikkonen
Tuomas Koivisto
Sinikka Alenius
Tapio Furuholm
Kokouskäsittely
Tuomas Hatanpää, Lauri Kilkku, Esa Kohtamäki, Markku Koppelomäki, Jouni
Lampinen, Sanna Mustajoki ja Leena Tuominen poistuivat
esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.
Henri Huopalahti ja Timo Harju MPS Enterprises Oy:stä olivat läsnä kokouksessa klo
15.19-16.10.
Hanna Sinisalmi ja Simo Korpela poistuivat kokouksesta klo 16.36.
Arto Nurmi teki ehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valittavaksi Olli-Pekka
Kumpulaa. Sampsa Kataja kannatti Arto Nurmen ehdotusta.
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Tapio Furuholm teki ehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valittavaksi Markku
Koppelomäkeä. Aila Haikkonen kannatti Tapio Furuholmin ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kannatettua ehdotusta
kaupunginhallituksen ehdotukseksi, joten on äänestettävä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:
JAA = Arto Nurmen tekemä ja Sampsa Katajan kannattama ehdotus, että
kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Teknisen toimialan
toimialajohtajan virkaan valittavaksi Olli-Pekka Kumpulan, EI = Tapio
Furuholmin tekemä ja Aila Haikkosen kannattama ehdotus, että kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan valittavaksi
Markku Koppelomäen.Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Olli-Pekka
Kumpulan puolesta annettiin 6 ääntä ja Markku Koppelomäen puolesta 5 ääntä, ei
tyhjiä.
Sanna Mustajoki poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17.01-
17.26.
Päätös
Äänin 6-5 kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
valitsee Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan Olli-Pekka Kumpulan ja hänen
kieltäytymisensä varalle Markku Koppelomäen.
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimialajohtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 316,03.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 102,24.05.2021
Kaupunginhallitus, § 405,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 566,23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 612,06.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 188,20.09.2021
Kaupunginhallitus, § 678, 04.10.2021
§ 678
Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2021
PRIDno-2021-1264
Kaupunginhallitus, 03.05.2021, § 316
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

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

Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 102
Liitteet

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 188
Liitteet

1 Investoinnit 1-6 2021
2 Talousarvion tuloslaskelma 1-6 2021
3 Toimialakohtaiset toteumat 1-6 2021
4 YT-menettelyissä esitetyt tavoitteet
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Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 23.8.2021.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin
sekä selvitykset yt-menettelyissä esitettyjen toimenpiteiden toteutumisesta tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 678
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousraportti 1-8 2021
2 Vuoden 2021 tuloksen muodostuminen
3 Henkilöstö 1-8 2021
4 Investoinnit 1-8 2021
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 myöntänyt perusturvalle yhteensä 3,64 miljoonan
euron määrärahalisäykset. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen. Ennusteen mukaan perusturvan talous
toteutuu oman toiminnan osalta muutetun talousarvion mukaisena, mutta
erikoissairaanhoidon kustannusten osalta ennusteeseen on lisätty 4,1 M€
ylitysarvio. Lisäksi koronatilanteen arvioidaan aiheuttavan vuoden loppuun mennessä
n. 8 M€ kustannukset koko kaupungin tasolla. Toistaiseksi ennusteessa oletetaan, että
valtion koronakorvaukset kattavat nämä. Ennusteen toteutuminen on riippuvainen
siitä, miten valtion kompensaatiot tilitetään kunnille. Esimerkiksi peruspalvelujen
valtionosuuksiin mahdollisesti sisällytettävät korvaukset eivät näy perusturvan tai
muiden toimialojen tuloissa.
Sivistystoimialalla pääsy- ja käyttömaksuja on jäänyt kertymättä alkuvuoden
koronatilanteen vuoksi. Touko-kesäkuun aikana tilat ovat olleet jo pääosin avoinna ja
maksutuottojen määrä on kasvanut. Syyskauden osalta pääsy- ja käyttömaksujen
odotetaan palautuvan normaalille tasolle. Toisaalta maksutuottoja on vastaavasti
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vähentänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen.
Toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat jäämään merkittävästi talousarviota
alemmalle tasolle. Toimintakatteen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on
5,7 prosenttia. Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden
lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat ovat jo käynnistyneet. Lisäksi
opintojen ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä lisäkuluja toteutuu syksyn aikana.
Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen
vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei
ollut. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistyslautakunnan esityksen neljän
uuden koulupsykologin palkkaamiseksi 1.8.2021 alkaen. Edellä mainitut kulujen
lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio
ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 1,5 miljoonaa euroa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi. Lisäksi Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen
koronatuet vuodelle 2021 maksettiin kesäkuun lopussa. Traficom myönsi Porille
julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin
yhteensä 490 000 euroa. Toimiala pysyy talousarviossa.
Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä)
osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut
eivät ylitä talousarviota. Toimintatuottojen osalta tämän hetken ennuste on, että
myyntituotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa euroa
koronatilanteen vuoksi alentuneiden pysäköintimaksujen ja kiinteistöhoidon yhtiöille
tekemien työkohteiden vähenemisen myötä. Tukiin ja avustuksiin on tulossa
puolestaan 0,35 miljoonan euron avustus kaupunkipuisto -hankkeeseen. Muissa
tuotoissa pysäköintivirhemaksujen ennustetaan jäävän koronatilanteen vuoksi noin
0,1 miljoonaa euroa talousarviosta. Toimintakatteen osalta vuosiennuste on siten 0,15
miljoonaa euroa talousarviota heikompi.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa, mutta
Porin pelastustoiminnan kustannusten odotetaan jäävän n. 0,4 M€ talousarviota
pienemmiksi.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä ei kokonaisuutena ole ylityspainetta, mutta
työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvion.
Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen
investointimenoja, jotka eivät ole henkilöstömenoja, ei enää raportoida
tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus omaan käyttöön -erä ja toimintamenot
tämän tehtäväkohdan osalta eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Muutoksella ei ole
nettovaikutusta tulokseen.
Henkilöstö
Elokuussa koko henkilöstön määrä oli 6228. Vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt
lähes samana heinäkuuhun verrattuna, 4963 (- 61 vuoden alusta). Määräaikaisten
määrä kasvoi lukukauden alettua ja oli 515 (+184 heinäkuuhun verrattuna). Sijaisia
elokuun lopussa oli 515 (-95 heinäkuuhun verraten). Työllistettyjä oli 203 henkilöä.
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Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita vuoden alusta lukien on 256 (+ 33 verrattuna
samaan ajanjaksoon viime vuonna). Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat hieman
vähentyneet, mutta irtisanoutumiset (muun muassa toisen työnantajan palvelukseen
siirtymiset) ovat selvästi kasvaneet.
Henkilötyövuosien kertymä kuvaa parhaiten keskimääräistä henkilöstömäärää ja
mahdollistaa vertailun edeltävään vuoteen. Elokuun loppuun mennessä koko
henkilöstön henkilötyövuosikertymä oli 3810 (-19 henkilötyövuotta viime vuoteen
verrattuna). Toisin sanoen, tähän asti henkilöstöä on ollut viime vuoteen verrattuna
vähemmän. Vakinaisten ja määräaikaisten kertymät ovat viime vuotta pienemmät.
Sijaisten kuukausitoteumat ovat kuitenkin suurempia kuin viime vuonna ja kehityksen
jatkuessa on todennäköistä, että vuoden 2021 kokonaiskertymä päätyy viime vuotta
suuremmaksi.
Täyttölupahakemuksia on tehty elokuun loppuun mennessä 213 (+29 viime vuoteen
verrattuna). Kaikki hakemukset on hyväksytty.
Terveysperusteisia poissaoloja raportoidaan väliaikaisesti Terveystalon Sirius HR ja
Extranet -järjestelmistä. Luvut ovat suuntaa antavia ja suhteutuvat työntekijämäärään,
eivät henkilötyövuosiin, kuten SBI-järjestelmästä jatkossa saatavat luvut.
Terveysperusteisten poissaolojen trendi jatkuu laskevana. Elokuuhun mennessä
kumulatiivisia työkyvyttömyyspäiviä on ollut n. 10 000 päivää vähemmän kuin
edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Elokuussa suhteelliset työkyvyttömyyspäivät
ovat pysyneet heinäkuun tasolla ja työkyvyttömyyspäiviä on n. 700 päivää vähemmän
kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Terveenä (ei sairauspoissaoloja) on elokuussa
ollut 81% henkilöstöstä. Elokuussa valtaosa poissaoloista on ollut esimiehen
myöntämiä lyhyitä (1 – 7 pv) poissaoloja. 37% poissaoloista on aiheutunut tuki- ja
liikuntaelinoireista ja 16% mielenterveyden häiriöistä.
Investoinnit
Pohjois-Porin monitoimitalon osalta määrärahaa jää tänä vuonna käyttämättä n. 3 M
€. Vastaava määräraha on huomioitu vuoden 2022 investointikehyksessä.
Verotulot
Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä
on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2021 helmikuussa, josta
alkaen Porin veroprosentin korotus on huomioitu jako-osuudessa. Veroprosentin
korotuksen vaikutus kunnallisveron kasvuun on 3,7 %. Toinen merkittävä tekijä on
yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden korotus kunnille ja kolmantena tekijänä on
kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2020 kiinteistöveroja on
tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,5 M€.
Koronatilanteen takia kuntien osuus yhteisöveroon on toista vuotta korotettuna 10
prosentilla (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, viime ja tänä vuonna 42,13 %). Jako-
osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien vuosien tasolle.
Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat
maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
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päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä
tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali
määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska
vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden
ennustetta.
Verotuloja on elokuun lopussa kertynyt 70,3 % talousarvion odotuksesta. Viime
vuonna tähän aikaan oli kertynyt 67,6 % koko vuoden kertymästä. Merkittävimmät
tekijät paremmalle kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen
aikataulumuutos. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa
tehtävä jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanteen kehitys vaikuttaa
talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Kuntaliiton uusi ennuste on heikentänyt verotuloarviota (aiemmin 342,3 M€).
Syyskuussa julkaistu verokehikko näyttää nyt koko vuoden
verotuloennusteeksi 340,5 M€. Ennuste on kuitenkin edelleen 1,6 M€ parempi kuin
talousarvio (338,9 M€).
Valtionosuudet
Valtionosuuksiin ei toistaiseksi ole tehty valtakunnan tasolla muutospäätöksiä
koronatilanteesta johtuen, joten niiden arvioidaan toteutuvan alkuperäisten
valtionosuuspäätösten ja talousarvion mukaisesti. Voidaan kuitenkin odottaa, että
ainakin osa tulevista koronakompensaatioista tullaan kohdistamaan valtionosuuksiin.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa Porin Satama Oy:n korkotuloutuksen arvioidaan toteutuvan n. 1 M€
talousarviota alemmalla tasolla.
Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Erikoissairaanhoidon ylitysennusteesta ja heikentyneestä verotuloarviosta johtuen
vuoden 2021 tulosennuste on nyt laskenut -14,7 miljoonaan euroon. Mikäli valtiolta
saatavat koronakompensaatiot eivät kata kustannuksia täysimääräisesti, voi ennuste
vielä heikentyä tästä.
Vuonna 2020 tammi-elokuun tulos oli noin 8,3 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On
kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat
eri tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-elokuun talous- ja
henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan Pelastuslaitos
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 37,03.03.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 179,15.09.2021
Kaupunginhallitus, § 679, 04.10.2021
§ 679
Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus lakimiehen työsuhteeseen ottaminen
koskevasta päätöksestä
PRIDno-2021-394
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 03.03.2021, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Suominen
heidi.suominen@pori.fi
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus peitetty
Elinvoima- ja ympäristötoimialan lakimiehen työsuhde on uusi toimi.
Hakuilmoituksessa oli todettu kelpoisuusvaatimuksena ylempi oikeustieteellinen
korkeakoulututkinto sekä kunnallishallinnon tuntemus.
Tehtävään haki annettuun määräaikaan mennessä neljä henkilöä. Kaikki hakijat
täyttivät kelpoisuusvaatimukseen sisältyvän koulutusvaatimuksen.
Hakijoista haastatteluun kutsuttiin kaksi. Perusteluna rajaukselle oli se, että
haastatteluun kutsuttujen tuntemukseen kunnallishallinnosta sisältyi työkokemusta
kunnallishallinnosta. Toisella kuntayhtymästä ja toisella kaupungilta.
Porin kaupungin puolesta hakijoita haastattelivat toimialajohtaja Lauri Kilkku ja
kaupunginlakimies Leena Tuominen. Kilkku on valittavan lakimiehen
esimies Tuominen kaupungin sisäisen lakimiesverkoston vetäjä. Haastattelut
toteutettiin Teams-videoyhteydellä.
Haastateltujen hakijoiden työkokemusta vertailtaessa [peitetty] on ajallisesti pidempi
työkokemus ylipäätään ja myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. [peitetty]
työkokemus kaupungin ma. kiinteistölakimiehen tehtävästä on kuitenkin
relevantimpaa kuin sairaanhoitopiirin lakimiehen tehtävästä syntynyt.
Haastattelussa [peitetty] osoitti parempaa valmiutta tarttua elinvoima- ja
ympäristötoimialan lakimiehen laajaan tehtäväkenttään. Erityisesti [peitetty] osoitti
olevansa
valmis ottamaan vastuulleen vaalien järjestämisen Porissa ja osallistumaan
kaupunginlakimiehen johtaman sisäisen lakimiesverkoston toimintaan.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättä hylätä oikaisuvaatimuksen.
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Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 21 § mukaan toimialajohtaja
päättää työsuhteeseen ottamisesta, joten toimialajohtaja on toimivaltansa puitteissa
ollut oikeutettu tekemään yksityisoikeudellisen sopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku korjattu kirjoitusvirheenä 17.3.2021. Oikea muutoksenhaku
on Kunnallisvalitusosoitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös (kuntalaki
135 §).

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 15.09.2021, § 179
Valmistelijat / lisätiedot:
Sini Setälä
sini.setala@pori.fi
palvelussuhdepäällikkö
Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan lakimiehen työsuhteeseen on
valittu 1.3.2021 alkaen [peitetty]. [peitetty] on valituksellaan Turun hallinto-oikeudelle
vaatinut muutoksenhaunalaisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista
uudelleen valmisteluun. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Porin kaupunginhallitusta
hankkimaan Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon ja antamaan oman
selityksensä asiassa.
Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta toteaa, että hallintolainkäytön järjestyksessä
voidaan käsitellä vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia. Elinvoima- ja
ympäristötoimialan lakimiehen toimen täyttämisessä on ollut kysymys
yksityisoikeudellisesta, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen
täyttämisestä. Tällaisen toimen täyttämistä koskevaa riitaa ei siten voida ratkaista
hallintolainkäytön järjestyksessä ja hallinto-oikeuden tulee jättää asia tutkimatta.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaan hallinto-oikeus ei voi
tutkia, onko kaupungin työsuhteisen toimen täyttämisessä syyllistytty esimerkiksi
ikäsyrjintään tai sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään (KHO 2003:17).
Päätöksen lakimiehen työsuhteeseen ottamisesta on tehnyt elinvoima- ja
ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku. Elinvoima- ja ympäristötoimialan
toimintasäännön 21 §:n mukaan työsuhteeseen ottamisesta päättää toimialajohtaja.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan tekemä päätös ei ole syntynyt
virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranhaltija ole ylittänyt
toimivaltaansa.
Puolestaan kysymys siitä, onko työsopimussuhteisen toimen täyttämisen yhteydessä
noudatettu säädettyjä tai kaupungin päättämiä kelpoisuusehtoja, olisi mahdollista
ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä. Elinvoima- ja ympäristötoimialan
lakimiehen työsuhde on uusi toimi. Hakuilmoituksessa on todettu
kelpoisuusvaatimuksena po. toimeen olevan ylempi oikeustieteellinen
korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävään valittavalta on edellytetty kunnallishallinnon
tuntemusta. Kaikki hakijat ovat täyttäneet kelpoisuusehtona olleen
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koulutusvaatimuksen. Porin kaupunki ei ole rikkonut päätettyjä kelpoisuusehtoja
täyttäessään lakimiehen tointa, sillä haastatteluun on kutsuttu ja lopulta toimeen on
valittu edellä mainitut kelpoisuusehdot täyttänyt henkilö. Salmen valituksessa esitetty
väite, että toimeen valitulla ei ole ansiovertailun mukaan valmistumisen jälkeistä
kokemusta lainkaan, ei ole sellainen muoto- tai menettelyvirhe, jonka tutkiminen
kuuluisi hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Asiassa on kysymys yksityisoikeudellisesta työsopimuslain mukaisen toimen
täyttämisestä. Sukupuolen tai iän perusteella tapahtuvaa syrjintää tointa täyttäessä
koskevat riidat tulee ratkaista yksityisoikeudellisen lainkäytön järjestyksessä.
Valituksen perusteella epäselväksi on jäänyt, miltä osin asiassa on valittajan mielestä
rikottu kuntalakia. Päätöstä ei rasita sellainen muoto- tai menettelyvirhe, joka olisi
mahdollista ratkaista hallinto-oikeudessa. Päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa ei
tosin ole mainittu erikseen, että hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusta, jossa
vedotaan päätöksen työsopimuslain vastaisuuteen.
Joka tapauksessa valintamenettely on suoritettu kaupungin vakiintuneen käytännön
mukaisesti. Ansiovertailuun perustuva valintapäätös on tehty hakemusasiakirjoista
ilmenevän koulutuksen ja kokemuksen sekä suorittujen haastattelujen perusteella.
Työkokemusvuosien määrä itsessään ei ole ollut ratkaiseva valintaperuste, vaan
työnantaja on arvioinut hakijoiden sopivuutta tehtävään koulutukseen,
työkokemukseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvan kokonaisarvioinnin
myötä.
Edellä mainituilla perusteilla Porin kaupunki vaatii, että hallinto-oikeus jättää
valituksen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
Turun hallinto-oikeudelle yllä olevan lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 679
Valmistelija / lisätiedot:
Sini Setälä
sini.setala@pori.fi
palvelussuhdepäällikkö
Liitteet

1 Ote -Lakimiehen työsuhteeseen ottaminen
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Lakimies hakuilmoitus
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Salainen, Lakimies hakijayhteenveto
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Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1. kohta 32
4 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle
Verkkojulkisuus rajoitettu
Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan lakimiehen työsuhteeseen on
valittu 1.3.2021 alkaen [peitetty]. [peitetty] on valituksellaan Turun hallinto-oikeudelle
vaatinut muutoksenhaunalaisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista
uudelleen valmisteluun. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Porin kaupunginhallitusta
hankkimaan Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon ja antamaan oman
selityksensä asiassa.
Porin kaupunginhallitus yhtyy elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan käsitellä vain julkisoikeudelliseen
oikeussuhteeseen liittyvä asia. Elinvoima- ja ympäristötoimialan lakimiehen toimen
täyttämisessä on ollut kysymys yksityisoikeudellisesta, työsopimuslain
soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttämisestä. Tällaisen toimen täyttämistä
koskevaa riitaa ei siten voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä ja hallinto-
oikeuden tulee jättää asia tutkimatta. Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisukäytännön mukaan hallinto-oikeus ei voi tutkia, onko kaupungin työsuhteisen
toimen täyttämisessä syyllistytty esimerkiksi ikäsyrjintään tai sukupuolen perusteella
tapahtuvaan syrjintään (KHO 2003:17).
Päätöksen lakimiehen työsuhteeseen ottamisesta on tehnyt elinvoima- ja
ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku. Elinvoima- ja ympäristötoimialan
toimintasäännön 21 §:n mukaan työsuhteeseen ottamisesta päättää toimialajohtaja.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan tekemä päätös ei ole syntynyt
virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranhaltija ole ylittänyt
toimivaltaansa.
Puolestaan kysymys siitä, onko työsopimussuhteisen toimen täyttämisen yhteydessä
noudatettu säädettyjä tai kaupungin päättämiä kelpoisuusehtoja, olisi mahdollista
ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä. Elinvoima- ja ympäristötoimialan
lakimiehen työsuhde on uusi toimi. Hakuilmoituksessa on todettu
kelpoisuusvaatimuksena po. toimeen olevan ylempi oikeustieteellinen
korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävään valittavalta on edellytetty kunnallishallinnon
tuntemusta. Kaikki hakijat ovat täyttäneet kelpoisuusehtona olleen
koulutusvaatimuksen. Porin kaupunki ei ole rikkonut päätettyjä kelpoisuusehtoja
täyttäessään lakimiehen tointa, sillä haastatteluun on kutsuttu ja lopulta toimeen on
valittu edellä mainitut kelpoisuusehdot täyttänyt henkilö. Salmen valituksessa esitetty
väite, että toimeen valitulla ei ole ansiovertailun mukaan valmistumisen jälkeistä
kokemusta lainkaan, ei ole sellainen muoto- tai menettelyvirhe, jonka tutkiminen
kuuluisi hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Asiassa on kysymys yksityisoikeudellisesta työsopimuslain mukaisen toimen
täyttämisestä. Sukupuolen tai iän perusteella tapahtuvaa syrjintää tointa täyttäessä
koskevat riidat tulee ratkaista yksityisoikeudellisen lainkäytön järjestyksessä.
Valituksen perusteella epäselväksi on jäänyt, miltä osin asiassa on valittajan mielestä
rikottu kuntalakia. Päätöstä ei rasita sellainen muoto- tai menettelyvirhe, joka olisi
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mahdollista ratkaista hallinto-oikeudessa. Päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa ei
tosin ole mainittu erikseen, että hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusta, jossa
vedotaan päätöksen työsopimuslain vastaisuuteen.
Joka tapauksessa valintamenettely on suoritettu kaupungin vakiintuneen käytännön
mukaisesti. Ansiovertailuun perustuva valintapäätös on tehty hakemusasiakirjoista
ilmenevän koulutuksen ja kokemuksen sekä suorittujen haastattelujen perusteella.
Työkokemusvuosien määrä itsessään ei ole ollut ratkaiseva valintaperuste, vaan
työnantaja on arvioinut hakijoiden sopivuutta tehtävään koulutukseen,
työkokemukseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvan kokonaisarvioinnin
myötä.
Edellä mainituilla perusteilla Porin kaupunki vaatii, että hallinto-oikeus jättää
valituksen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana.
Hallinto-oikeudelle lähetetään selityksen liitteenä seuraavat asiakirjat.
Lakimies hakuilmoitus
Lakimies hakijayhteenveto
Ote - Lakimiehen työsuhteeseen ottaminen
Lausunto Turun hallinto-oikeudelle
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle lakimiehen työsuhteen
täyttämisestä koskevan valituksen johdosta yllä olevan selityksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Turun hallinto-oikeus 15.10.2021 mennessä
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§ 680
Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2022-2024
PRIDno-2021-4364
Valmistelija / lisätiedot:
Tomi Lähteenmäki
tomi.lahteenmaki@pori.fi
strategiapäällikkö
Satakunnan maakuntahallitus on 13.9.2021 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen
Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024
taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n
mukaisesti jäsenkuntien lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevasta luonnoksesta Satakuntaliiton
vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi seuraavan
lausunnon:
Porin kaupunki katsoo, että Satakunnan tärkeimmät toiminnalliset painopisteet ovat
edelleen edunvalvonnan tehostaminen sekä alueen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan (TKI) sekä niihin liittyvän infrastruktuurin vahvistaminen. Lisäksi
toiminnassa korostuu Satakunnan sote-uudistuksen valmistelu (Satasote). Maakunnan
keskuskaupungin ja Satakuntaliiton yhteistyö on osoittautunut erittäin sujuvaksi
erityisesti edunvalvonnassa ja sote-uudistuksen valmistelussa.
Porin kaupungin näkökulmasta edunvalvonnan painopisteet vt 8:n, vt 2:n ja Pori-
Tampere -yhteyden kehittämiseksi ovat edelleen perusteltuja. Raideliikenteen osalta
tärkeintä on edelleen kehittää nopeaa ja sujuvaa yhteyttä Tampereelle. Kaikki sellaiset
investoinnit, kehittämistoimenpiteet ja uudet avaukset ovat perusteltuja, jotka
lyhentävät aikaetäisyyteen liittyvää saavutettavuutta Porin ja Tampereen ja sitä kautta
myös Porin ja Helsingin välillä. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia ja
yhteinen edunvalvonta keskeisissä hankkeissa, kuten vt 8:n kehittämisessä,
edesauttaa näiden Satakunnalle tärkeimpien liikennehankkeiden toteutumista.
Rakennerahastoihin liittyvien hankkeiden päätökset ja hallinnointi pitäisi tehdä
kotimaakunnassa. Porin kaupunki tukee Satakuntaliittoa sen pyrkimyksissä toimia
uudella ohjelmakaudella 2021-2027 EAKR- ja JTF-tukia myöntävänä välittävänä
toimielimenä.
Osaavan työvoiman saanti on tärkeä painopiste. Satakunnan väestökehityksen valossa
on erittäin tärkeää edistää kansainvälisyyttä ja muita mahdollisia toimenpiteitä
työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja siihen liittyvien lupaprosessien
nopeuttamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi eri koulutusasteille.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Satakuntaliitto (kirjaamo@satakunta.fi perjantaihin 8.10.2021 mennessä)
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§ 681
Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä
PRIDno-2021-4105
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tiedon laatukriteerit ja mittaristo
2 ICT- ja talousyksiköiden yhteislausunto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta tiedon laatukriteereiksi ja
mittareiksi julkiselle hallinnolle. Ehdotus on laadittu Tiedon hyödyntämisen ja
avaamisen hankkeen Tiedon laatukehikko -osahankkeessa. Tässä Tilastokeskuksen
vetämässä osahankkeessa ovat mukana Digi- ja väestötietovirasto, Kela,
Maanmittauslaitos, Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Työterveyslaitos,
Valtiokonttori ja Verohallitus.
Koko yhteiskunta hyötyy siitä, että julkiset tetovarannot saadaan entistä laajempaan
käyttöön. Tämä lisää toiminnan avoimuutta, mahdollistaa hallinnon kehittämisen ja
parantaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tiedon laajempi
saatavuus edesauttaa myös tutkimusta, kehittämistä, liiketoimintaa ja innovointia.
Tässä ehdotuksessa on kuvattu konkreettisia tietoaineistojen laatukriteereitä ja niiden
mittareita, jotka mahdollistavat julkishallinnon tiedon laadun yhtenäisen
todentamisen, kuvaamisen ja arvioinnin.
Tavoitteena on lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa
tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa. Laatukriteereiden avulla
virastot tuottavat yhdessä entistä laadukkaampaa ja helpommin hyödynnettävää
tietoa julkisiin tietovarantoihin.Samalla on muodostettu yhteinen kansallinen kieli
tiedon laadusta keskustelemiseen erityisesti rakenteisten tietoaineistojen osalta.
Tietoaineistojen laatukriteerit on järjestetty tiedonkäyttäjän näkökulmasta neljän
kysymyksen alle:
1) Mitä tieto koskee?
2) Miten tieto kuvaa todellisuutta?
3) Miten hyvin tieto on kuvattu?
4) Miten tietoa voi käyttää?
Laatukriteerien hyödyntäminen koskee Suomen julkisen hallinnon toimijoita tiedon
tuottajina ja tiedon käyttäjinä.
Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan
ICT-yksikkö ovat antanee yhteisen lausunnon.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle julkisen hallinnon tiedon
laatukriteereistä konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön sekä elinvoima- ja
ympäristötoimialan ICT-yksikön valmistelun mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.fi / 4.10.2021
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§ 682
Osallistuminen kahteen kuntatutkimukseen
PRIDno-2021-4279
Valmistelija / lisätiedot:
Tomi Lähteenmäki
tomi.lahteenmaki@pori.fi
strategiapäällikkö
Porin kaupunkia on pyydetty osallistumaan kahteen kuntatutkimukseen alkaneen
valtuustokauden aikana.
Toisessa tutkitaan vuorovaikutusta, verkostoja ja strategista päätöksentekoa, tutkijana
Marita Lehikoinen ja kohderyhmänä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat,
kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä kaupungin johtoryhmä. Lehikoinen on
pitkän linjan virkamies ja kuntajohdon konsultti. Tutkimuksessa on tiiviisti
mukana hallintotieteen emeritusprofessori Risto Harisalo.
Toisessa tutkitaan oppimista poliittiseksi johtajaksi - miten valtuutetut oppivat
valtuustokauden aikana, tutkijana Tuuli Tarukannel ja kohderyhmänä
kaupunginvaltuusto. Tarukannel on tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa ja
tutkimuksen ohjaajana toimii hallintotieteen professori Jari Stenvall.
Erilaisiin valtakunnallisiin ja vertaileviin tutkimuksiin Porin kannattaa osallistua tiedon
hankinnan vuoksi. Pori osallistuu melko harvoin erityisesti maksullisiin tutkimuksiin ja
tutkimushankkeisiin. Alla luettelo maksullisista tutkimuksista ja tietoa tuottavista
hankkeista, joihin Pori on osallistunut vuoden 2021 aikana:
- FCG:n Kestävä kuntatalous -verkostohanke (Konsernipalvelut)
- T-Median Kaupunkien vetovoima ja vaikutus -tutkimus, EK:n Kuntarating
sekä suurten kaupunkiseutujen MAL-verkosto (Elinvoima- ja ympäristötoimiala)
- Rapalin Katu- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu KUVE 2021, FCG:n
Yhdyskuntatekniset palvelut 2021 -tutkimus sekä Traficomin Valtakunnallinen
henkilöliikennetutkimus 2021-2024 (Tekninen toimiala)
- Goforen LEA - Edistynyt analytiikka lapsiperheiden palveluissa -
hanke (Sivistystoimiala ja Perusturvatoimiala)
- NHG:n kotihoidon vertaiskehittämishanke (Perusturvatoimiala)
Asianosaiset kuntatutkimukset eivät aiheuta Porin kaupungille kustannuksia, mutta
mainittujen kohderyhmien edustajille ne edellyttävät hieman ajankäyttöä kyselyyn
vastaamisessa. Tutkimusten ensimmäiset kyselyt tehdään syksyllä 2021 ja ne
toistetaan vuosittain.
Porin kaupunkia pyydettiin myös nimeämään tutkimusten yhteyshenkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että Pori osallistuu Tampereen yliopiston
tohtorikoulutettava Tuuli Tarukanteleen kuntatutkimukseen "Valtuutettujen
oppiminen poliittiseksi johtajaksi valtuustokaudella", koska kyseessä on akateeminen
opinnäytetyö, jolle yliopisto on osoittanut ohjaajan.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on nimennyt
tutkimuksen yhteyshenkilöksi strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, kaupungin johtoryhmä
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§ 683
Strategiaryhmän nimeäminen
PRIDno-2021-4502
Valmistelija / lisätiedot:
Tomi Lähteenmäki
tomi.lahteenmaki@pori.fi
strategiapäällikkö
Pori ajantasaistaa strategiansa kerran valtuustokauden aikana. "Pori 2030 -strategian"
laadinta on käynnistynyt erilaisten taustamateriaalien valmistelulla syyskuussa 2021 ja
se tulee korvaamaan voimassa olevan "Pori. Asenne. Strategia 2025:n", kun
kaupunginvaltuusto sen hyväksyy.
Strategian valmisteluryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Laadintaprosessin
ohjausta varten nimitetään poliittinen strategiaryhmä, joka päättää aikataulusta,
osallistamisesta ja muista keskeisistä laadintaprosessiin kuuluvista asioista sekä
osallistuu aktiivisesti strategiadokumentin valmisteluun.
Ensimmäinen vaihe on jo tiedossa: perjantaina 8.10. Porin kaupunki järjestää yhdessä
Porin nuorkauppakamarin kanssa Tulevaisuusfoorumin, joka on järjestyksessä toinen.
Siihen on kutsuttu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen lisäksi lautakunnat sekä
johtoryhmät. Foorumissa pidetään tulevaisuustyöpajojen lisäksi elinvoimaseminaari.
Nämä luovat pohjaa Porin uudelle strategialle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä strategiaryhmän Pori 2030 -strategian laadintaan.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että strategian valmisteluryhmänä toimii kaupungin
johtoryhmä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä strategiaryhmään Pori 2030 -strategian laadintaan
seuraavat henkilöt:
Jäsen

Varajäsen

Laulainen Arja, SDP

Myllykoski Sonja, SDP

Kataja Sampsa, KOK

Ropo Mikael, KOK

Nurmi Arto, PS

Sakari Heidi, PS

Alenius Sinikka, SDP

Rantanen Johanna, SDP

Aro Timo, VIHR

Sinisalmi Hanna, VIHR

Furuholm Tapio, VAS

Aho Mika, VAS

Haikkonen Arja, KESK

Kantola Juha, KESK

Kaski Bia, KOK

Välimäki Viliina, KOK
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Koivisto Tuomas, SDP

Joensuu Jarno, SDP

Läntinen Ismo, PS

Viinamäki Niko, PS

Pullinen Laura, VIHR

Vähätalo-Amhdak Reetta, VIHR

Kaunistola Mari
Levonen Jyrki
Huru Petri
Ranta Raisa
Korpela Simo
Kantola Juha
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että strategian valmisteluryhmänä toimii kaupungin
johtoryhmä.
Tiedoksi
Nimetyn strategiaryhmän jäsenet, strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki
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§ 684
Yhteistoimintasopimus Porin kaupungin ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan välillä
ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -tapahtuman järjestelyistä
PRIDno-2021-4237
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Vartia
janne.vartia@pori.fi
sidosryhmäpäällikkö
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus_Porin kaupunki_WinNova_Taitaja2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
Taitaja on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka on järjestetty ensimmäisen
kerran vuonna 1988. Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-
mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Kilpailun lisäksi
tapahtuma toimii kohtaamispaikkana useille ammatillisen koulutuksen parissa
työskenteleville asiantuntijoille sekä näyteikkunana ammatillisesta koulutuksesta
kiinnostuneelle tai ammatinvalintaa pohtivalle yleisölle.
Taitajaan voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Kilpailu järjestetään vuosittain.
Kilpailussa osa lajeista on erityistä tukea tarvitseville osaajille tarkoitettuja TaitajaPLUS-
lajeja, ja joissain lajeissa myös kansainväliset kilpailijat sekä lukio- ja
ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan. Taitaja-finaalissa
kilpailee kussakin lajissa kahdeksan kilpailijaa, jotka ovat valikoituneet jatkoon
semifinaalien kautta. Taitajien Taitaja on valittu vuodesta 2002 alkaen. Taitajien Taitaja
on ammattitaitokilpailujen puolestapuhuja ja edustaa Skills Finlandia erilaisissa
tilaisuuksissa.
Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka luovuttaa
järjestämisoikeuden vuosittain jollekin ammatilliselle koulutuksen
järjestäjälle. Taitaja2022-tapahtuma järjestetään Porissa 16.-19.5.2022.
Tapahtumapaikkana toimii Porin urheilukeskus, Isomäki ja Länsi-Suomen
Pelastusharjoitusalue. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä opiskelijoiden, yritysten ja
oppilaitosten kanssa. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova vastaa nelipäiväisen
suurtapahtuman järjestelyistä Porin Isomäessä 16.-19.5.2022. Tapahtuman kantavia
teemoja ovat automaatio ja robotiikka sekä #työniloa. Kävijöitä tapahtumalle
odotetaan 40 000.
Porin kaupunki ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ovat käyneet neuvotteluita
pääyhteistyökumppanuudesta vuoden 2022 ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -
tapahtumassa. Yhteistyön tavoitteena on edistää Porin kaupungin ja ammattitaidon
SM-kilpailu Taitaja2022-tapahtuman tunnettavuutta ja markkinointia tapahtuman
järjestelyihin sekä viestintään liittyvillä toimenpiteillä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä
alueellista vetovoimaa sekä koulutuksen ja alueen työ- ja elinkeinoelämän
näkökulmasta. Pori kaupungin strategian mukaisesti tapahtuma vahvistaa Porin
kaupungin roolia lasten ja nuorten opiskelijakaupunkina. Tapahtuma vahvistaa Porin
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elinvoimaa ja porilaisten hyvinvointia yhteistyössä alueen yritysten ja yhteisöjen
kanssa. Yritys- ja työelämäkumppanuudet ovat merkittävä osa SM-lajien sekä koko
tapahtuman toteutusta.
Pääyhteistyökumppanuus koostuu markkinointiyhteistyön sisällöistä tapahtumassa ja
tapahtuman eri kanavilla. Sisällöt täsmentyvät erillisissä markkinointiyhteistyötä
koskevissa neuvotteluissa.
Porin kaupunki edesauttaa omilla ja käytössään olevilla markkinointi- ja
viestintätoimenpiteillä Taitaja2022-tapahtuman tunnettavuutta ja markkinointia.

Osana yhteistoimintasopimusta, Porin kaupunki luovuttaa Taitaja2022-tapahtuman
käyttöön seuraavat tilat ja alueet:
Karhuhalli

8.5.2022

23.5.2022

Isomäki Areena

13.5.2022

20.5.2022

Harjoitusjäähalli

9.5.2022

23.5.2022

Tekojäärata

13.5.2022

20.5.2022

UK2-kenttä

12.5.2022

20.5.2022

UK3-kenttä

12.5.2022

20.5.2022

Bocciakenttä

12.5.2022

20.5.2022

UK5-kenttä

12.5.2022

21.5.2022

Karhuhallin pp-kenttä

12.5.2022

21.5.2022

Edellisten lisäksi pysäköintialueita urheilukeskuksen alueelta erikseen sovitun
mukaisesti.
Tilojen ja alueiden käytön arvo sivistyslautakunnan vahvistamaan hinnastoon
perustuen on noin 105 000 € (ALV=0).
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin kaupungin pääyhteistyökumppanuuden
vuoden 2022 ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -tapahtumassa ja hyväksyy
pääyhteistyökumppanuutta koskevan sopimuksen. Kaupunginhallitus valtuuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja tarvittaessa
täydentämään sopimusta.
Kokouskäsittely
Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)) poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arto Nurmen sijaan kokoukseen
saapui Heidi Sakari. Sakari poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.41.
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Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö hallituksen
puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arto Nurmi, Mari Kaunistola
Tiedoksi
Lasse Schultz, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Diana Bergroth-Lampinen,
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
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§ 685
Kallo-Reposaari kehittämishankeselvitys
PRIDno-2021-4465
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Reipas
risto.reipas@pori.fi
kaupunkisuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Kallo-Reposaari kehittämishankeselvitys, 10.9.2021
Kallo-Reposaari alueesta on laadittu kehittämishankeselvitys, joka toimii Kallon
asemakaavan muutoksen pohjaselvityksenä ja Reposaaren matkailullisen
kehittämisen tausta-aineistona.
Yyterin alueen kehittäminen on ollut Porin kaupungin matkailun kehittämisen
kärkihankkeita vuodesta 2017 lähtien. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on lisätä
Yyterin houkuttelevuutta ja tunnistettavuutta sekä parantaa yleisilmettä ja käytännön
toimivuutta kaikkina vuodenaikoina.
Kasvuohjelmassa Yyterin alueen kehittämiseen on linkitetty myös Uniluodon, Kallon ja
Reposaaren alueet. Kasvuohjelman mukaisesti kaupungin roolina on ennen kaikkea
luoda maankäytölliset edellytykset investointien sijoittumiselle alueelle (yleiskaava,
asemakaava ja luvat), jatkaa alueen infrainvestointeja sekä kehittää yhdessä alueen
toimijoiden kanssa alueen ulkoista ja sisäistä saavutettavuutta.
Yyterin alueen kasvuohjelma on hyväksytty elinvoima- ja ympäristölautakunnassa
28.10.2020 ja Porin kaupunginhallituksessa 9.11.2020.
Kallon alue kuuluu vuonna 1982 hyväksyttyyn asemakaavaan, tunnus 609 779.
Samaan asemakaavaan kuuluu koko Mäntyluodon satama ja osa Uniluodosta. Kallon
osalta kaava ei vastaa nykypäivän maankäytön ja toimintojen sijoittelun vaateita.
Suurin osa Kallon alueesta on varustettu lähivirkistysaluetta kuvaavalla VL-
merkinnällä.
Kaavamuutostyö aloitetaan syksyn 2021 aikana. Kallon alue on kaavoituskatsauksen
2021-2023 kohde M12. Kaavatyön tausta-aineistoksi on tilattu liitteenä oleva selvitys
viranhaltijapäätöksellä 11.5.2021 EnviConsult and Trade Oy:ltä. Selvityksen
valmistelussa on ollut mukana kaupunkisuunnittelun kesäharjoittelija kesän 2021 ajan.
Työ on valmistunut 15.9.2021.
Työssä osallistettiin Kallo-Reposaari alueiden keskeisten toimijoiden edustajia. Työtä
on Porin kaupungin puolelta ohjannut ohjausryhmä, johon ovat
kuuluneet toimialajohtaja Lauri Kilkku, infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki,
rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Risto Reipas ja sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kallo-Reposaari kehittämishankeselvityksen, joka
toimii Kallon asemakaavan muutoksen pohjaselvityksenä ja Reposaaren matkailullisen
kehittämisen tausta-aineistona.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
Tiedoksi
Vt. toimialajohtaja Markku Koppelomäki, rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko
Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas, sidosryhmäpäällikkö Janne
Vartia.
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§ 686
Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
PRIDno-2021-4543
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 Yyterin Meriravintola Oy, ylimääräinen yhtiökokous 2021
Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 5.10.2021 kello 10.00
Teams-kokouksena. Asialistalla on valita yhtiölle tilintarkastaja. Porin kaupunki on
ostanut yhtiön koko osakekannan kesken tilikautta ja nyt päättynyt tilikausi on yhtiön
ensimmäinen kaupungin omistuksessa. Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi kaupungin
tilintarkastusyhteisö.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Yyterin
Meriravintola Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.10.2021.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyterin Meriravintola Oy hallituksen puheenjohtaja) poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Esteellisyys
Lauri Kilkku
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 687
Satakunnan Messut Oy:n yhtiökokous
PRIDno-2021-4540
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Satakunnan Messut Oy, yhtiökokouksen 28.9.2021 kokouskutsu , esityslista ja muu
kokousmateriaali (alkuperäinen)
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
2 Satakunnan Messut Oy, yhtiökokouksen 28.9.2021 kokouskutsu, esityslista ja muu
kokousmateriaali (suojattu)
Satakunnan Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 18.10.2021
klo 8.00 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24, 28100 Pori.
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2020 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: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Satakunnan
Messut Oy:n yhtiökokoukseen 18.10.2021 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.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.10.2021

26/2021

51 (125)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 688
Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous
PRIDno-2021-4539
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Satakunnan Messut ry, vuosikokouksen 28.9.2021 kokouskutsu, esityslista ja muu
kokousmateriaali (alkuperäinen)
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
2 Satakunnan Messut ry, vuosikokouksen 28.9.2021 kokouskutsu, esityslista ja muu
kokousmateriaali (suojattu)
Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina
18.10.2021 klo 8.30 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24,
28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2020 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: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Satakunnan Messut ry:
n vuosikokoukseen 18.10.2021 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.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja
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Kaupunginhallitus, § 545,09.08.2021
Kaupunginhallitus, § 689, 04.10.2021
§ 689
Hyväksymisvaihe Ulasoori 30. kaupunginosan Rantakulmantien (osa) asemakaavan muutos
609 1751
PRIDno-2021-2014
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 545
Valmistelijat / lisätiedot:
Tia Koponen
tia.koponen@pori.fi
Liitteet

1 Ehdotusvaihe-kaavaselostus 609 1751, 8.7.2021
2 Ehdotusvaihe-kaavakartta 609 1751, 8.7.2021
Asemakaavamuutos sijoittuu n. 5 km päähän Porin keskustasta luoteeseen ja kuuluu
Ulasoorin kaupunginosaan. Suunnittelualue on n. 160 metrin asfaltoitu osuus
nykyisestä Rantakulmantiestä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 804 m2.
Asemakaavamuutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta.

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava 609 1666, jonka kaupunginvaltuusto
on vahvistanut 14.2.2015. Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualue on
katualuetta.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tien nimeämisen avulla helpottaa
pelastuslaitoksen toimintaa ja sujuvoittaa navigointia mahdollisten pelastustoimien
yhteydessä.
Kaavamuutoksessa Rantakulmantie (osa) jaetaan kolmeen osaan ja nimetään
uudelleen. Katu (osa Rantakulmantietä) nimetään Ratapenkantieksi ja
Jokisuistontieksi. Ratapenkantien ja Jokisuistontien risteysalue saa nimen jo olemassa
olevan Raumanjuovantien mukaan.

Vireilletulo ja luonnosvaihe
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävillä 20.5.-4.6.2021. Samalla kertaa on julkaistu asemakaavaluonnos.
Vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin
19.5.2021 kaupungin ilmoituslehdissä ja verkkosivuilla sekä ilmoitettiin kirjeellä
asianosaisille. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon
aikana jätettiin 11 mielipidettä. Kaavaehdotusta muokattiin saatujen mielipiteiden
pohjalta. Ennakkolausunto saatiin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalta.
Elinvoima- ja ympäristötoimialalla ei ollut huomauttamista kaavamuutoksesta.
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Ennakkolausunto ja mielipiteet ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan
asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Mielipiteet ja
ennakkolausunto on koottu luonnosvaiheen palauteraporttiin, joka on
kaavaselostuksen liitteenä. Palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun
vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoon ja mielipiteisiin.
Kaavamuutoksesta ei aiheudu alueen maanomistajalle sellaista merkittävää hyötyä,
jonka johdosta tulisi neuvotella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta
maankäyttösopimuksesta.
Tämän asemakaavan alueelle ei laadita tonttijakoa. Alue on katualuetta.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa Ulasoori 30. Rantakulmantien (osa) asemakaavan
muutoksen 609 1751, päivätty 8.7.2021 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja
pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta
ja Satakunnan pelastuslaitokselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 689
Valmistelija / lisätiedot:
Tia Koponen
tia.koponen@pori.fi
Liitteet

1 Hyväksymisvaihe selostus 609 1751 7.8.2021 päivitetty 24.9.2021
2 Hyväksymisvaihe kaavakartta 609 1751 7.8.2021
Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 26.8.-10.9.2021 ja siitä saatiin yksi lausunto, joka
on nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin
asianhallintajärjestelmässä. Lausunnonantajalla ei ollut huomautettavaa
kaavaehdotuksesta.Teknisellä lautakunnalla ei ollut
lausuttavaa. Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus, joka liitettiin
kaavaselostukseen kaupunkisuunnittelun vastineineen. Lausunnon ja muistutuksen
perusteella kaavaehdotukseen ei tullut merkittäviä muutoksia.
Maankäyttösopimusta ei laadita.
Tämän asemakaavan alueella tonttijakoa ei laadita.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja - selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
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Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä
päättää kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ulasoori 30. Rantakulmantien (osa) asemakaavan
muutoksen 609 1751, päivätty 8.7.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan
maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku,
kaupunkisuunnittelu/Tarja Suojala ja Tia Koponen, muistuttaja.
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Kaupunginhallitus, § 635,23.11.2020
Kaupunginhallitus, § 182,15.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 58,22.03.2021
Kaupunginhallitus, § 690, 04.10.2021
§ 690
2. Hyväksymisvaihe - Hanhiluoto 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavan muutos
609 1732
PRIDno-2019-6041
Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 635
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
mikko.nurminen@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Ehdotusvaihe - 1732 kaavakartta 2.11.2020
2 Ehdotusvaihe - 1732 kaavaselostus 2.11.2020
3 Liite 3. Havainnekuvat
4 Liite 6. Työneuvottelun muistio 1.10.2020
5 Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio 20.3.2020
Suunnittelualue sijoittuu Hanhipuiston kaupunginosaan, Kirjurinluodon puistoalueen
eteläreunaan, Raumansillan länsikupeeseen Karjalanpuiston ja Ystävyydenaukion
viereiselle pysäköintialueelle osoitteeseen Kirjurinluodontie 2. Suunnittelualue
on kaupungin omistuksessa.
Vaiheasemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta. Kehitystyötä on
toteutettu yhteistyössä suunnittelualueena olevan tontin 609-58-2-1 varanneen
Narmacon Oy:n (KH 13.5.2019 § 259, TeLa 23.6.2020 § 134) ja Ark Takala Oy:n kanssa.
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 609 1614 (KV 27.2.2017), jonka mukaan
alue on erityistoimintojen korttelialuetta (E-15). Alue ei ole rakentunut, vaan se toimii
tällä hetkellä tilapäisenä pysäköintialueena.
Vaiheasemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden,
kerrosluvun ja rakentamista ohjaavien korkeusasemien muuttamista voimassa olevan
asemakaavan muiden määräysten ja pääkäyttötarkoituksen sekä rakennusvolyymin
pysyessä samana. Tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua
vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja
kansallisen kaupunkipuiston arvoihin soveltuvaa kokonaisuutta. Nykyinen
tonttitehokkuus e=0,4 tuottaa rakennusoikeutta noin 8227 k-m2 ja tavoitteena on 15
500 k-m2. Kerrosluvun osalta muutostarve on kahdesta neljään, mikä on mahdollista
toteuttaa ilman harjakorkeuden korottamista. Toteutettujen selvitysten ja
havainnollistamisten perusteella hanke vastaa nykyisen voimassa olevan kaavan
mahdollistamaa rakennusvolyymia, eikä kasvaneista vaikutuksista aiheudu
ympäristöön vähäistä merkittävämpää haittaa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) sekä vaiheasemakaavan
muutosluonnos on ollut nähtävänä 30.1. – 29.2.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta
tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin
osallisille. Hankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 20.3.2020 (MRL § 66) ja
työneuvottelu 1.10.2020.
OAS:sta ja vaiheasemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi mielipide ja
ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan
Museolta, Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta, Porin Vedeltä ja
DNA:lta.
Kaavaselostuksessa on annettu vastineet lausuntoihin sekä viranomaisneuvotteluissa
ja työneuvotteluisssa esitettyihin kommentteihin. Lausuntojen sekä kommenttien
perusteella on täydennetty selvityksiä ja vaikutustenarviointia sekä tehty muutoksia
kaavakarttaan ja -selostukseen.
Lausunnot, mielipide ja muistiot ovat kaava-aineiston liiteasiakirjoina.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunginhallitus päättää asettaa Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelin 2
koskevan vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732 päivätty 2.11.2020 nähtäväksi
vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Satakunnan pelastuslaitoksen,
elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen
asia tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 182
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen, Risto Reipas
mikko.nurminen@pori.fi, risto.reipas@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Hyväksymisvaihe- 1732 kaavakartta 11.3.2021
2 Hyväksymisvaihe 609 1732 asemakaavaselostus 11.3.2021
3 Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
4 Liite 3. Havainnekuvat
5 Liite 6. Työneuvottelun muistio 1.10.2020
6 Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio 20.3.2020
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Kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 asettaa vaiheasemakaavan muutosehdotuksen
609 1732 (päiv. 2.11.2020) nähtäville 3.12.2020 - 6.1.2021 ja pyytää lausunnot, jotka
saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta,
Pelastuslaitokselta sekä Porin kaupungin Tekniseltä lautakunnalta ja Elinvoima- ja
ympäristölautakunnalta. Vaiheasemakaavan muutosehdotuksesta jätettiin kaksi
muistutusta.
ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että vaikka luonnosvaiheen jälkeen
kaavaehdotuksen esitystekniikkaa on kehitetty, yleisiä määräyksiä on lisätty ja
hankkeen havainnollistamista on lisätty, rakentaminen näyttää havainnemateriaalin
perusteella ulottuvan rakennusalan ulkopuolelle, eikä määrättyä tulvakorkeutta näytä
olevan huomioidun. ELY-keskuksen pitää valitettavana, että perusratkaisu on
ennallaan, eikä viranomaisten lausunnoissa ja neuvotteluissa esittämiä keskeisiä
seikkoja ole otettu huomioon jatkokäsittelyssä.
ELY-keskus toistaa luonnosvaiheessa esittämänsä näkemyksen siitä, ettei kaavahanke
aiheuttaessaan merkittäviä muutoksia valtakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön sovellu vaiheasemakaavalla käsiteltäväksi. Lisäksi esitetty
käyttötarkoitus, kylpylähotelli ja kongressikeskus, ei vastaa kaavaan voimaan jäävää
käyttötarkoitusmerkintää ”erityistoimintojen korttelialue E-15”. Muutos edellyttää
käsittelyä normaalina asemakaavanmuutoksena. Yleiskaavasta poikkeamista ei ole
hankkeen osalta vielä riittävästi perusteltu.
ELY-keskus pitää hanketta kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta huomattavan
massiivisena eikä näe perusteltuna kaavaehdotuksen mukaista 3,5 metrin suuruista
korkeusaseman korottamista ja rakennusoikeuden lähes kaksinkertaistumista.
Tulvanvaaran huomiointi nostaa rakentamiskorkeutta ja lisää osaltaan rakennuksen
maisemavaikutuksia. Kaavaan on lisätty yleismääräyksiä, jotka ovat ristiriidassa
ympäristössään hallitsevan suureksi muodostuvan rakennusoikeuden ja rakennuksen
korkeuden kanssa. Mittakaavallista virhettä asemakaavassa ei ole mahdollista korjata
enää toteutussuunnitteluvaiheessa. Havainnekuvat osoittavat rakennusmassan
olevan liian massiivinen.
ELY-keskus pitää kaava-aluetta liian suppeana kaavahankkeen toimintojen
aiheuttaessa muutostarpeita myös ympäröivään asemakaavaan mm. pysäköinnin ja
mahdollisen venelaiturin osalta. ELY-keskus pitää tarpeellisena kaava-alueen
laajentamista käsittämään esimerkiksi voimassa olevan asemakaavan alueen sekä
pysäköintialueet. Tällöin kaavanmuutoksella voitaisiin tarkastella alueelle (mm.
poikkeusluvalla) suunniteltuja hankkeita ja niiden vaikutuksia sekä soveltuvuutta
alueelle kokonaisuutena ja lisäksi varmistettaisiin myös riittävä osallisten kuuleminen
kaikkien alueelle suunnitteilla olevien hankkeiden osalta.
ELY-keskus toteaa näkemyksenään vielä, että kaavahankkeessa keskeistä tulee olla
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottaminen. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan mm. valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot turvataan. Kaavaratkaisun ei voida
katsoa toteuttavan tätä tavoitetta.
ELY-keskus ei puolla lausunnolla olevan kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Vastineena ELY-keskuksen lausuntoon todetaan, että valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet on valtioneuvosto hyväksynyt 30.11.2000, tarkistanut
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13.11.2008 ja korvannut 14.12.2017. Valtakunnallisten alueidenkäytön ratkaisuilla on
tarkoitus tukea siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan, edistää luonnon
monimuotoisuutta ja kestävää käyttöä, luoda mahdollisuuksia elinkeinojen
uudistumiselle sekä kaupungistumisen haasteille. Tavoitteina ovat toimivat
yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja
turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä
luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.
Porin kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 6.5.2002 (Ympäristöministeriö 3/5541
/2001) ja hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytty 5.11.2008 (Ympäristöministeriö 1
/5542/2008). Porin kansallisen kaupunkipuistossa on kolme aluekokonaisuutta,
jonka Luotojen alueen aluekokonaisuuden päätavoitteisiin kuuluvat muun muassa (9.)
Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen, (10.) Suurtapahtumien
kehittymisen mahdollistaminen, ja (11.) Palvelutarjonnan monipuolistaminen. Hoito-
ja käyttösuunnitelmassa on todettu, että suurtapahtumien järjestäminen edellyttää
liikennejärjestelyjen parantamista ja tehokkaan huollon ja kunnossapidon
järjestämistä, ja että luotojen alueelle Kirjurinluodontien varteen on asemakaavassa
varattu paikoitusalueita, jotka toteutetaan lähivuosina.
Kirjurinluodon pitkään jatkunut tapahtumallisuuden ja palvelujen kehittäminen on
huomioitu kansallisen kaupunkipuiston päätavoitteissa ja hoito- ja
käyttösuunnitelmassa sekä kaikissa maankäytön suunnitelmissa. Vaiheasemakaavan
muutoksessa kaava-alueen käyttötarkoitus ei muutu lainvoimaisesta ja Porin
kansallisen kaupunkipuiston ja hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesta
asemakaavasta. Vaiheasemakaavan muutoksen mahdollistama toimintojen
lisääntyminen tukee Porin kansallisen kaupunkipuiston tapahtumallisuuden ja
palvelujen alueen Kirjurinluodon kehittymistä, eikä rakentamisella ole merkittäviä
vaikutuksia Kirjurinluodon maisemaan tai uhkaa kansallisen kaupunkipuiston arvoja.
Kirjurinluoto on maaperää myöden rakennettua ympäristöä, eikä kaavahanke uhkaa
luonnonympäristöä. Ympäristöministeriön hyväksymän Porin kansallisen
kaupunkipuiston tavoitteiden mukaisen kaavaratkaisun ei voi nähdä olevan
valtakunnallisten alueidenkäyttötarkoitusten vastainen.
Nykyinen voimassa oleva asemakaava vastaa vaiheasemakaavan muutoksen
aluemerkintöjä ja on saanut lainvoiman nykyisen yleiskaavan pohjalta.
Vaiheasemakaavan muutoksen ei voi nähdä olevan yleiskaavan vastainen.
Näkemyksiin kaavahankkeen vaikutusten määrästä ja merkityksestä sekä
kaavaprosessin oikeellisuudesta on vastattu aiemmassa vaiheessa.
Kaava-alue on rajattu koskemaan ainoastaan erityistoimintojen tonttia.
Vaiheasemakaavan muutoksesta aiheutuvat vaikutukset, joita ei tontilla ole
mahdollista kokonaisuudessaan ratkaista, liittyvät liikenteeseen, pysäköintiin ja yleisiin
virkistystoimintoihin. Nämä vaikutukset ovat vähäisiä Kirjurinluodon kokonaisuudessa,
jossa käy parhaillaan jopa miljoona vierailijaa vuodessa ja kymmeniä tuhansia
vierailijoita suurtapahtumien yhteydessä. Ratkaisuvaihtoehdot liittyvät Kirjurinluodon
yleiseen kehittämiseen ja niiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi on riittävä
asemakaavallinen valmius. Tarkastelualueen laajentamiselle ei ole tarvetta.
Havainnekuvat on toteutettu ammattitaitoisen arkkitehtitoimiston toimesta.
Mallinnettu rakennus sijoittuu havainnekuvissa tontille, kuten alustavissa
asemapiirroksissa on osoitettu. Myöskään korkeuden asemoinnissa ole havaittavissa
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poikkeamista. Rakennuslupaprosessin hallitsemattomissa olevaa mittavirhettä ei ole.
Alustavissa luonnoksissa ja havainnekuvissa esitetyt tontin ulkopuoliset muutokset
liittyvät kaupungin pitkän tähtäimen kehitystavoitteisiin, eikä niitä ratkaista tässä
yhteydessä. Veneilyn tehostaminen kaava-alueen läheisellä jokiosuudella ei ole
mahdollista ennen jokisillan uusimista ja jokiuoman suunnitelmallista muokkausta.
Satakuntaliiton lausunnossa todetaan, että kaavamuutoksessa tulisi voida
tarkastella myös käyttötarkoitusta ja sen vaikutuksia laajemmalla alueella.
Lausunnossa toistetaan lisäselvityksen tarve liikenteestä, pysäköinnistä ja suurista
ihmismääristä sekä huomautetaan kansallisesta kaupunkipuistosta, valtakunnallisesti
merkittävästä ympäristöstä ja ehdotuksesta valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisemaksi. Lausunnossa toistetaan myös näkemys osallisuudesta maisemassa,
aineistossa esitetystä veneilystä ja tulvariskistä. Alueen kehittämiseksi nähdään
tarpeellisena yleisen arkkitehtikilpailun järjestäminen.
Satakunnan Museon lausunnossa todetaan, että vasta totuudenmukaisten
havainnekuvien perusteella olisi pitänyt suorittaa analyysi ja arvioida, onko
kaavahankkeelle edellytyksiä. Lausunnossa on esitetty kriittisiä arvioita laadittujen
havainnekuvien todenmukaisuudesta sekä pidetty hanketta liian suurena ja
sopimattomana alueelle. Kaupunkikuvatoimikunnan ja rakennuslupaprosessin
ohjausvaikutuksen todetaan tapahtuvan asemakaavan puitteissa, jonka ohjauksen
nähdään jäävän liian yleispiirteiseksi. Kaavamuotoa pidetään vääränä näkemyksen
mukaisten mittavien vaikutusten arvioimiseksi.
Vastineena Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon lausuntoihin todetaan, että
aiheisiin on vastattu aiemmin ja vastineessa ELY-keskukselle. Porin kaupunginhallitus
johtaa kaupungin kaavoitusta ja on suunnittelukokouksissaan useasti käsitellyt
hanketta. Kaavoituksen keskeyttämiselle tai arkkitehtuurikilpailun järjestämiselle ei ole
nähty tarvetta, mutta osallistava suunnitteluprosessi ja monipuolisesti korkeatasoinen
ratkaisu on asetettu toiminnan ohjeeksi.
Pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että alueen tavoitettavuus
pelastuslaitoksen kannalta on hyvä, eikä ympäristöstä aiheudu uhkaa toiminnoille.
Teknisen lautakunnan lausunnossa ehdotetaan yleisten kaavamääräysten
tarkentamista sekä todetaan, että Hanhipuiston lampi ei sovellu käytettäväksi tontin
kuivattamiseen, eikä tontille mahdu toiminnan edellyttämää määrää autopaikkoja.
Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan suunnittelualueen
olevan osa Porin matkailun kärkikohdetta Kirjurinluotoa ja Satakunnan
maakuntakaavan matkailun kehittämisvyöhykettä sekä tärkeä mahdollisuus
kaupungin elinvoimaisuuden tukemiseksi. Varsinkin korona-aikana Porin profiili
matkailupaikkakuntana on korostunut, vaikka suurtapahtumia ei ole järjestetty. Hanke
on myös mahdollisuus toteuttaa kaupungin HINKU-tavoitteita, edistää uusiutuvien
energiamuotojen hyödyntämistä, olla esimerkkinä kaupunkivihreän lisäämisessä
rakennushankkeiden yhteydessä sekä luoda uutta virikkeellistä tilaa kaupunkilaisille.
Hankkeen toimintojen edellyttämät yleiset pysäköintipaikat ja kunnolliset
liikennejärjestelyt ovat toistaiseksi toteuttamatta ja ne tulisi huomioida
investointiohjelmissa.
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Vastineena Teknisen lautakunnan sekä Elinvoima- ja ympäristölautakunnan
lausuntoihin todetaan, että yleisiä ja hulevesien käsittelyä koskevia kaavamääräyksiä
tarkempi ohjeistus sekä rakentamisen hiilineutraalisuus ja kaupunkivihreä ovat
mahdollista huomioida rakennuslupamenettelyjen yhteydessä. Hankkeen
pysäköintijärjestelyt liittyvät osaksi Kirjurinluodon yleisen pysäköinnin laajentamista ja
ovat toteutettavissa hallitulla turvallisella ja kustannustehokkaalla tavalla.
Lausuntojen ja muistutusten perusteella vaiheasemakaavan muutosehdotukseen ei
ole tarvetta tehdä muutoksia.
Lausunnot ja muistutukset ovat kokonaisuudessaan asiakirjoissa, kaikki eri vaiheissa
annetut vastineet muutetussa selostuksessa.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Hanhiluodon
58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavan muutos 609 1732 päivätty
11.3.2020, hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 58
Liitteet

1 Hyväksymisvaihe- 1732 kaavakartta 11.3.2021
2 Hyväksymisvaihe 609 1732 asemakaavaselostus 11.3.2021
3 Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
4 Liite 3. Havainnekuvat
5 Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio 20.3.2020
6 Liite 6. Työneuvottelun muistio 1.10.2020
7 Pöytäkirjan ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta, Kaupunginhallitus - 15.03.2021 §
182
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.3.2021 § 182. Asian
käsittelystä on liitteenä pöytäkirjanote tarkastamattomasta pöytäkirjasta.
Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Lisäksi asiaan on liitettyinä seuraavat asiakirjat:
1 Hyväksymisvaihe-1732 kaavakartta 11.3.2021
2 Hyväksymisvaihe 609 1732 asemakaavaselostus 11.3.2021
3 Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
4 Liite 3. Havainnekuvat
5 Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio 20.3.2020 muistio
6 Liite 6. Työneuvottelun 1.10.2020 muistio.
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Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Hanhiluodon 58. kaupunginosan korttelin 2
vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732, päivätty 11.3.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 690
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Reipas, Mikko Nurminen
risto.reipas@pori.fi, mikko.nurminen@pori.fi
kaupunkisuunnittelupäällikkö, rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 2. Hyväksymisvaihe - 1732 kaavakartta 11.3.2021, muutettu 27.9.2021
2 2. Hyväksymisvaihe - 1732 kaavaselostus 11.3.2021, muutettu 27.9.2021
3 Liite 3. Havainnekuvat
4 Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio 20.3.2020
5 Liite 6. Työneuvottelun muistio 1.10.2020
6 Liite 7. Hanhiluodon vaiheasemakaava oikaisukehotus 23.4.2021
7 Liite 8. Maastokatselmuksen ja neuvottelun muistio 21.9.2021
Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.3.2021 (58 §) Hanhiluodon 58. kaupunginosan
korttelin 2 vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732. Päätöksestä ei tehty yhtään
valitusta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus teki 23.4.2021 oikaisukehotuksen (VARELY/425/2020),
jossa se kehottaa maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaisesti Porin
kaupunginvaltuustoa käsittelemään uudelleen vaiheasemakaavan muutoksen. MRL
195 § perusteella kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös kuuden
kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, muuten kaavan hyväksymispäätös on
katsottava rauenneeksi.
ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaan asemakaava on laadittu ottamatta kaikilta
osin huomioon maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä, eikä siinä ole riittävästi
huomioitu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Rakentamisen soveltuvuus
alueelle tulee harkita erityisen tarkasti ja hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön
ja maisemaan tulee arvioida huolellisesti sekä riittävästi havainnollistaen.
Rakentamisen ohjaamiseksi kaavan tulee sisältää tarvittavat määräykset
kulttuuriympäristöön ja maisemaan sopeuttamiseksi sekä ympäristön huomioon
ottaen riittävän korkeatasoisen toteutuksen varmistamiseksi. ELY-keskus ei muun
muassa näe perusteltuna päätöksen mukaista 3,5 metrin suuruista räystään
korkeusaseman korottamista ja rakennusoikeuden lähes kaksinkertaistumista
nykyisestä. Kaavoituksessa on syytä vielä selvittää rakentamisen ohjaamista siten, että
rakennuksen korkeampi osa jäisi rannasta taaemmas ja rannan puolinen osa olisi
matalampi.
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ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa esitetty neuvottelu järjestettiin 2.6.2021, jolloin
arvioitiin kehittämistarpeita ja kaupunki sitoutui suorittamaan tarvittavat
lisäselvitykset ja muutokset uutta päätöksentekoa varten. Neuvottelun perusteella
laadittiin uusi vaiheasemakaavan muutosehdotus ja havainnekuvat, joita arvioitiin
21.9.2021 järjetetyn maastokatselmuksen ja neuvottelun yhteydessä.
Maastokatselmuksen ja neuvottelun muistio on selostuksen liiteasiakirjoissa.
Neuvottelujen ja maastokatselmuksen tuloksena kaavaehdotukseen on tehty
tarkennuksia suurimman rakennusmassan sijoittumiseksi maiseman kannalta
kestävämmälle rakennusalan pohjoisosalle. Rakennusala on jaettu kaksi- ja
neljäkerroksisiin osiin ja täydentäviin määräyksiin räystäskorkeuksista +15,0 ja +18,5.
Samalla täsmennettiin yleisiä määräyksiä jokimaisemaan soveltumisen, puuston
säilymisen ja esteettömän julkisen käytön osalta.
2D-havainnekuvat on muutettu kaavaehdotuksen mukaisiksi. 3D-havainnekuvat on
laadittu neuvottelun 2.6.2021 perusteella ja poikkeavat kaavaehdotuksesta ainoastaan
vähäisesti, siten että nelikerroksinen osa sijoittuu kauemmaksi joesta.
Asemakaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty kappaletta 4.3.4.
Viranomaisyhteistyö kohdalla Oikaisukehotus (MRL § 195).
Oikaisukehotuksessa esitettyihin maakunnan ja muun alueiden käytön suunnittelun
(MRL 24 §), asemakaavan sisältövaatimusten (MRL 54 §), asemakaavoituksen
vaikutusten arvioinnin (MRL 9 §) sekä valtakunnallisesti merkittävän Kokemäenjoen
luotojen rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) huomioimiseen on pääasiassa vastattu
jo aiemmin asemakaavaselostuksessa kappaleissa 3.1. Selvitys suunnittelualueen
oloista, 4.3.4. Viranomaisyhteistyö ja 5.3. Kaavan vaikutukset.
Vaiheasemakaavan toisella muutosehdotuksella (päiv. 27.9.2021) on vähäisemmät
vaikutukset maisemaan kuin kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymällä ja ilman
valituksia olleella vaiheasemakaavan ensimmäisellä muutosehdotuksella, eikä
vaiheasemakaavan toista muutosehdotusta tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Hanhiluodon 58.
kaupunginosan korttelia 2 koskevan vaiheasemakaavan muutoksen 609 1732, päivätty
11.3.2021, muutettu 27.9.2021, hyväksytään.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti,
kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi:
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kaupunkisuunnittelu / Tarja Suojala ja Risto Reipas, rakennusvalvonta / Mikko
Nurminen, kirjaamo / Elina Tasku, Narmacon Oy, Ark Takala Oy, muistuttajat.
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Tekninen lautakunta, § 226,21.09.2021
Kaupunginhallitus, § 691, 04.10.2021
§ 691
Kerrostalotontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen,
Asunto Oy Visakoivu
PRIDno-2021-4162
Tekninen lautakunta, 21.09.2021, § 226
Valmistelijat / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Kohde asemakaavakartalla
2 Kohde opaskartalla
Asunto Oy Visakoivulle on vuokrattu 15.1.1962 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella
kerrostalotontti Koivula 609-16-12-9. Tontin pinta-ala on 4088 m² ja tontilla on
rakennusoikeutta 3600 k-m². Tontin vuokra vuonna 2021 on ollut 6081,84 euroa.
Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös
myydä vuokralaisen niin halutessa.
Vuokrasopimuksen uusiminen
Vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi eli ajaksi 16.1.2022-31.12.2081. Vuokrasopimus
uusitaan voimassa olevan kerrostalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto on vahvistanut päätöksellään 15.6.2020 § 86 Koivulan
kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 122,50 €/k-m². Hinta on sidottu
elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle. Vuosivuokra on 5 %
vahvistetusta yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu
elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 22 117,22 euroa
elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla.
Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan
sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella
laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien
viiden vuoden aikana 20 prosentin porrastuksin. Uuden sopimuksen mukaisesta
vuokrasta peritään 20% vuonna 2023, 40% vuonna 2024, 60% vuonna 2025, 80%
vuonna 2026 ja 100% vuodesta 2027 lähtien. Siirtymäkauden aikana peritään
kuitenkin vähintään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Siirtymäsäännös koskee
vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään
kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden
vuokran
Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin
vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla 442 344 euroa. Sillä hinnalla tontti voidaan
myydä 31.1.2022 saakka.
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Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontin Koivula
609-16-12-9 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Asunto Oy Visakoivulle edellä
esitetyn mukaisesti, ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan
allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla tekninen lautakunta teknisen toimialan
toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin
tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 691
Valmistelija / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Kohde asemakaavakartalla
2 Kohde opaskartalla
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 21.9.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että tontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimus uusitaan tai
tontti myydään Asunto Oy Visakoivulle edellä esitetyn mukaisesti, ja että kaupungin
puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n
nojalla tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vuokralainen, infrajohtaminen/ MAPO
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§ 692
Hissiavustuksen myöntäminen, Asunto Oy Purjeentie 1
PRIDno-2021-3091
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 ARA:n päätös hissiavustus Asunto Oy Purjeentie 1
Verkkojulkisuus rajoitettu
Asunto Oy Purjeentie 1 on rakennuttanut Vähäraumalla sijaitsevaan
asuinkerrostaloon kolme jälkiasennushissiä, joiden rakentamiskustannuksiin se anoo
kaupungilta avustusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt
hankkeeseen avustusta 29.12.2020. Hanke on toteutettu ja avustus voidaan maksaa,
sillä tieto lopullisista kustannuksista on toimitettu kaupungille ja rakennusluvan
mukainen loppukatselmus on hyväksytysti suoritettu 2.6.2021.
Isännöitsijän toimittaman laskelman mukaan hissien
rakentamiskustannukset, valvonta- ja rakennuttamiskustannukset mukaan lukien,
ovat yhteensä 489 469 euroa.
Kaupunginhallitus voi myöntää hissien
rakentamiseen avustusta korkeintaan 10% rakentamiskustannuksista.
Hakija on lisäksi toimittanut tiedon tekemästään sisäänkäynnin
esteettömyysmuutoksesta ja ARA:n myöntämästä
esteettömyysavustuksesta. Esteettömyysavustukset eivät sisälly Porin kaupungin
avustusvalikoimaan.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää 48 946,90 euron avustuksen Asunto Oy Purjeentie
1:n hissien rakentamiskustannuksiin.
Avustuksen maksamista varten siirretään määräraha asuntotuotantorahastosta
kustannuspaikalle 14112041 KH:n myöntämät avustukset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Isännöitsijä Jarkko Suominen/Sakipa Oy, rahoitusjohtaja, talouspalvelut/Erno Vaurio ja
Pia Markkanen
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Perusturvalautakunta, § 238,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 693, 04.10.2021
§ 693
Porin kotouttamisohjelman 2021-2025 hyväksyminen
PRIDno-2021-3965
Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 238
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Porin kotouttamisohjelma on ensi kertaa työstetty vuosille 2014 – 2020. Kaupungin
johtoryhmä asetti vuoden 2021 alussa työryhmän, jonka tehtävänä oli päivittää
kotouttamisohjelmaa vuosille 2021 – 2025. Kotouttamislain mukaan viranomaisten
lisäksi kunnan kotouttamisohjelman laadintaan voivat osallistua tarvittavassa
laajuudessaan myös eri järjestöjen ja yhteisöjen edustajia. Työryhmä asettamisessa ja
sen kokoonpanossa on otettu huomioon, että kyse on kotouttamisohjelman
päivittämisestä eli ei kokonaan uuden kotouttamisohjelman laatimisesta. Lisäksi
johtoryhmä ohjeisti, että kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista
talousarviota ja –suunnitelmaa laadittaessa.
Kotouttamisohjelman päivittämiseksi perustettu Koto-työryhmä kokoontui vuoden
2021 aikana yhteensä 3 kertaa. Työryhmä jakaantui pienempiin ”työrukkasryhmiin”,
jotka kokoontuivat tämän lisäksi ja konkreettisesti työstivät tekstiä uuteen
kotouttamisohjelmaan. Vaikka päävastuu Porin kotouttamisohjelman päivittämisestä
olikin perusturvalla, sitä työstettiin vahvasti yhteistyössä mm. kaupungin
sivistystoimen, työllisyyden hoidon ja viestinnän sekä usean eri kolmannen sektorin
toimijan kanssa. Kotouttamisohjelman laatimiseen osallistui myös
kokemusasiantuntija.
Käytännössä kotouttamisohjelman päivittäminen oli laaja projekti, sillä Pori, kuten
Suomi muutoinkin, on muuttunut kovasti siitä ajasta, jolloin edellinen
kotouttamisohjelma on Porissa laadittu. Tämä käsillä oleva uusi ohjelma sisältää paitsi
päivitetyt toimijoiden yhteystiedot, myös uusia avauksia ja palvelujen
yhteensovittamista. Erityisesti kotouttamisohjelman Pohdinta-osassa tuodaan esille
näitä uusia avauksia.
Porin kaupunki sai päivittämistyön aikana myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja
elinkeinoministeriöstä maahanmuuttajien info- ja neuvontapisteen perustamisesta.
Lisäksi päivittämistyön aikana polkaistiin käyntiin uusi viranomaisista ja kolmannen
sektorin toimijoista koostuva Kotoutuminen ja vapaa-aika (KoVa) –verkosto. Voidaan
todeta, että kotouttamisohjelman päivittäminen on onnistunut ja se on osoittanut,
miten tämäkin palvelu vaatii vahvaa yhteistyötä sekä hyvinvointialueelle siirtyvien että
kuntaan jäävien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.
Tulevaisuudessakin kaupunki tarvitsee kumppaneita toteuttamaan kotouttamistyötä.
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Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien asioiden vastuutaho ja toiminnan
järjestäminen on vielä keskeneräinen liittyen hyvinvointialueeseen.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Koteuttamisohjeman vuosille
2021 - 2025 ja esittää ohjelman hyväksyttäväksi eteenpäin kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 693
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Porin koto-ohjelma 2021-2025
Verkkojulkisuus rajoitettu
Perusturvalautakunta käsitteli kotouttamisohjelman kokouksessaan 16.9.2021 § 238.
Porin kotouttamisohjelma on ensi kertaa työstetty vuosille 2014 – 2020. Kaupungin
johtoryhmä asetti vuoden 2021 alussa työryhmän, jonka tehtävänä oli päivittää
kotouttamisohjelmaa vuosille 2021 – 2025. Kotouttamislain mukaan viranomaisten
lisäksi kunnan kotouttamisohjelman laadintaan voivat osallistua tarvittavassa
laajuudessaan myös eri järjestöjen ja yhteisöjen edustajia. Työryhmä asettamisessa ja
sen kokoonpanossa on otettu huomioon, että kyse on kotouttamisohjelman
päivittämisestä eli ei kokonaan uuden kotouttamisohjelman laatimisesta. Lisäksi
johtoryhmä ohjeisti, että kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista
talousarviota ja –suunnitelmaa laadittaessa.
Kotouttamisohjelman päivittämiseksi perustettu Koto-työryhmä kokoontui vuoden
2021 aikana yhteensä 3 kertaa. Työryhmä jakaantui pienempiin ”työrukkasryhmiin”,
jotka kokoontuivat tämän lisäksi ja konkreettisesti työstivät tekstiä uuteen
kotouttamisohjelmaan. Vaikka päävastuu Porin kotouttamisohjelman päivittämisestä
olikin perusturvalla, sitä työstettiin vahvasti yhteistyössä mm. kaupungin
sivistystoimen, työllisyyden hoidon ja viestinnän sekä usean eri kolmannen sektorin
toimijan kanssa. Kotouttamisohjelman laatimiseen osallistui myös
kokemusasiantuntija.
Käytännössä kotouttamisohjelman päivittäminen oli laaja projekti, sillä Pori, kuten
Suomi muutoinkin, on muuttunut kovasti siitä ajasta, jolloin edellinen
kotouttamisohjelma on Porissa laadittu. Tämä käsillä oleva uusi ohjelma sisältää paitsi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.10.2021

26/2021

69 (125)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

päivitetyt toimijoiden yhteystiedot, myös uusia avauksia ja palvelujen
yhteensovittamista. Erityisesti kotouttamisohjelman Pohdinta-osassa tuodaan esille
näitä uusia avauksia.
Porin kaupunki sai päivittämistyön aikana myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja
elinkeinoministeriöstä maahanmuuttajien info- ja neuvontapisteen perustamisesta.
Lisäksi päivittämistyön aikana polkaistiin käyntiin uusi viranomaisista ja kolmannen
sektorin toimijoista koostuva Kotoutuminen ja vapaa-aika (KoVa) –verkosto. Voidaan
todeta, että kotouttamisohjelman päivittäminen on onnistunut ja se on osoittanut,
miten tämäkin palvelu vaatii vahvaa yhteistyötä sekä hyvinvointialueelle siirtyvien että
kuntaan jäävien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.
Tulevaisuudessakin kaupunki tarvitsee kumppaneita toteuttamaan kotouttamistyötä.
Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien asioiden vastuutaho ja toiminnan
järjestäminen on vielä keskeneräinen liittyen hyvinvointialueeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy Porin kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2021 - 2025.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 536,09.08.2021
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, § 28,26.08.2021
Perusturvalautakunta, § 210,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 694, 04.10.2021
§ 694
Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
asettaminen toimikaudeksi 2021-2023
PRIDno-2021-3209
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 536
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Vanhusneuvoston kirje 18.9.2021 kaupunginhallitukselle
Kaupunginhallitus on asettanut toimikaudekseen 2019 – 2021 vanhusneuvoston
(16.12.2019 § 709), vammaisneuvoston (16.9.2019 § 498) ja rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan (16.12.2019 § 710). Neuvottelukunnat ovat rinnastettavissa
kaupunginhallituksen toimikuntiin, joten niitten toimikausi on määräaikainen aina
kaksi vuotta kerrallaan. Neuvottelukuntien toimikausi on päättynyt edellisen
kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä.
Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja
menetelmistä.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti
asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
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Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
Porissa on toiminut vammaisneuvosto vuodesta 1974, rintamaveteraaniasiain
neuvottelukuntavuodesta 1987 ja vanhusneuvosto vuodesta 1999.
Neuvottelukuntien juoksevaa hallintoa varten on asetettu sihteerityövoimaa, joka
on vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon osoitettu perusturvan henkilöstöstä.
Neuvottelukuntien käyttövarat on järjestetty harkinnanvaraisille avustuksille varatusta
määrärahasta. Neuvottelukuntien jäsenille on maksettu luottamushenkilöiden
palkkiosäännön mukainen lautakunnan tasoinen kokouspalkkio.
Neuvottelukuntien asettamisen tulisi olla osa kaupungin osallisuusjärjestelmien
kehittämistä ja osaltaan palvella kaupungin strategisia tavoitteita. Neuvottelukuntien
valinnassa tulisi ottaa huomioon laeissa asetetut määräykset sukupuolten välisestä
tasaarvosta. Tasapuolisuuden vuoksi neuvottelukuntien tulisi olla mahdollisuuksien
mukaan myös keskenään yhdenmukaisesti organisoituja ja noudattaa samankaltaisia
pelisääntöjä.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 § 106 päättänyt, että
vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä valtuustokauden 2017-2021
loppukautena noudattaa nuorisovaltuuston osalta tehtyä linjausta seuraavasti:
vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan,
teknisen lautakunnan, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja perusturvalautakunnan
kokouksissa. Kaupunginhallitus on todennut lisäksi, että läsnäolo-oikeus toimielinten
kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.
Vanhusneuvosto on 18.9.2021 päivätyssä ja kaupunginhallitukselle osoitetussa
kirjeessä esittänyt mm. että kaupunginhallitus nimeää jatkossa, vuodesta 2021 lähtien
vanhusneuvoston vaalikaudeksi kerrallaan eli neljäksi vuodeksi. Vanhusneuvoston
kirje on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
asettaa toimikaudeksi 2021-2023 vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
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pyytää vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja rintamaveteraaniasiain
neuvottelukuntaa 30.9.2021 mennessä tekemään kaupunginhallitukselle
esityksensä neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista
varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.
Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa kuhunkin
neuvottelukuntaan ja osoittamaan perusturvan henkilöstöstä
tarvittavan sihteerityövoiman vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, 26.08.2021, § 28
Porin kaupunginhallitus pyytää rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa tekemään
kaupunginhallitukselle esityksen neuvottelukunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista
varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta 30.9.2021 mennessä.
Ehdotus
Päätetään neuvottelukunnan kokoonpanoesityksen tekemisestä toimikaudeksi 2021–
2023.
Päätös
Päätettiin, että neuvottelukunnan kokoonpanoesitys valmistellaan syyskuun
kokouksessa, jossa yhdistykset ilmoittavat neuvottelukuntaan nimettävät edustajansa
ja heidän varajäsenensä.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 210
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Kaupunginhallitus on 9.8.2021 kokouksessaan pyytänyt perusturvalautakuntaa
nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon, vanhusneuvostoon sekä
rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan.
Tämän lisäksi kaupunginhallitus on velvoittanut nimeäämään sihteerin vammais- ja
vanhusneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan edustajan ja tälle varajäsenen
vammaisneuvostoon, vanhusneuvostoon sekä rintamaveteraaniasiain
neuvottelukuntaan,
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sekä nimeää vammais- ja vanhusneuvoston sihteeriksi toimistosihteeri Anne
Lundgrenin. Sihteerin työpanoksen siirrossa neuvostojen käyttöön tulee huomoida
vammaispalveluiden toimistosihteerin resurssointi, joka tehtävän myötä vähentyy
oleellisesti.
Päätös
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa neuvostoihin seuraavasti:
Vanhusneuvosto Taru Anttila, varalle Minna Keskinen
Vammaisneuvosto: Juha Södergård, varalle Jyri Astokari
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Juha Joutsenlahti, varalle Markus Halminen
Vammais- ja vanhusneuvoston sihteeriksi nimetään Anne Lundgren.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 694
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Porin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpanoesitys
kaupunginhallitukselle toimikaudelle 2021-2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Alkuperäinen, Kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston esitys 2021 -2023
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
3 Kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston esitys 2021 -2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Alkuperäinen, 2.9.2021 Vanhusneuvoston jäsenet ehdotus 26.8.21
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
5 2.9.2021 Vanhusneuvoston jäsenet ehdotus 26.8.21
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus päätti päätöksellään 9.8.2021 § 536
asettaa toimikaudeksi 2021-2023 vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan
pyytää vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja rintamaveteraaniasiain
neuvottelukuntaa 30.9.2021 mennessä tekemään kaupunginhallitukselle
esityksensä neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista
varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.
Kaupunginhallitus kehotti perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa kuhunkin
neuvottelukuntaan ja osoittamaan perusturvan henkilöstöstä
tarvittavan sihteerityövoiman vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.
Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 16.9.2021. Asian esittely ja käsittely on
historiatiedoissa.
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Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta ovat
toimittaneet liitteenä olevat esitykset valittavista jäsenistä kaupunginhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenet ja
varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
Vanhusneuvosto
1. puheenjohtaja Britta Raitala
Aulikki Harju
2. varapuheenjohtaja Osmo Pulli
3. Juhani Wallin
Mauri Jaakonsaari
4. Ari Nordström
Veijo Rantanen
5. Sinikka Markkula
Tuula Telin
6. Pertti Harju
Eeva Reunavuori
7. Ulla Kallio
Heli Lukka
8. Anna-Mari Järvelä
Susanna Alarvo-Messo
9. Outi Penttinen
Irma Roininen
10. Auli Olenius
Hannele Elomaa
11. Sari Teeri
Arja Ruisniemi
12. Sanna-Mari Pudas-Tähkä
Marja Takala
13. Eeva-Liisa Koskinen
Anne-Mari Hakuni
Perusturvalautakunnan edustaja on Taru Anttila ja varajäsen Minna Keskinen.
Sihteeri: Anne Lundgren

Vammaisneuvosto
1. puheenjohtaja Lauri Levo
Minna Keskinen
2. varapuheenjohtaja Tiina Rinne Lennart Laitinen
3. Harri Salminen
Kaija-Liisa Lohivuo
4. Pekka Wahlroos
Helena Alsela
5. Katja Halinen
Sanna-Mari Pudas-Tähkä
6. Raija Kiviniitty
Saini Lepistö
7. Pertti Kärkkäinen
Erja Simonen
8. Janica Uusitalo
Esko Jormonen
Lisäksi kaupunginhallitus valitsee kolme edustajaa ja heidän varajäsenensä.
Perusturvalautakunnan edustaja on Juha Södergård ja varajäsen Jyri Astokari
Perusturvan edustaja on sosiaaliohjaaja Mervi Halonen.
Sihteeri: Anne Lundgren

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
1. puheenjohtaja Ilona Wessman
2. varapuheenjohtaja Esko Keiholehti
3. Heino Paavilainen
Veikko Lehtonen
4.
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4. Pauli Villanen
Kosti Rasinperä
5. Gunnar Kotiranta
Seppo Korkeamäki
6. Ilkka Nurmi
Matti Sundell
7. Taina Mäkitalo
Elsa-Maj Aro-Koivisto
8. Taisto Talasma
Elsa Västilä
9. Ilmo Marttila
Aulis Laakso
10. Marjatta Salonen
Valio Paulamäki
11. Pasi Rainiola
Tapio Huhtanen
Perusturvalautakunnan edustaja on Juha Joutsenlahti ja varajäsen Markus Halminen.
Sihteeri: Jan-Kristian Kivi
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa vaikuttamistoimielinten kokoonpanot valmisteluun.
Tiedoksi
Nimetyt henkilöt, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat),
ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö
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Kaupunginvaltuusto, § 121,24.05.2021
Sivistyslautakunta, § 179,14.09.2021
Kaupunginhallitus, § 695, 04.10.2021
§ 695
Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen
ajalla 1.8. – 31.7, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki
PRIDno-2021-2477
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 121
SDP:n valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Pirjo Mäki jätti
kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:
Valtuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme selvitettäväksi, kuinka paljon
kelpoisten, Porin kaupungin palveluksessa koko lukuvuoden työskentelevien
määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalle 1.8.-31.7. maksaisi ja miten se olisi
mahdollista toteuttaa.
Tämä vaikuttaa myös oleellisesti kaupungin imagoon.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 179
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuustoaloitteeseen
Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien
palkkaaminen ajalla 1.8.-31.7., SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo
Mäki. Aloitteessa pyydetään selvittämään, kuinka paljon kelpoisten, Porin kaupungin
palveluksessa koko lukuvuoden työskentelevien määräaikaisten opettajien
palkkaaminen ajalle 1.8.-31.7. maksaisi ja miten se olisi mahdollista toteuttaa.
Lukuvuosittain vakituisiin ja määräaikaisiin virkasuhteisiin palkattavien opettajien
lukumäärä vaihtelee. Opettajien palkoissa on suuriakin eroja riippuen opetettavasta
aineesta, opetustuntien määrästä, työn vaativuuden arvioinnista (tva) ja
vuosisidonnaisista lisistä. Myös peruspalkat vaihtelevat kelpoisuuden mukaan. Tässä
vastauksessa laskelmat on tehty keskimääräisin vuosisidonnaisin lisin, tva-korvauksin
ja ylitunnein. Laskelmassa ovat mukana myös työnantajan ns. sivukulut. Opettajien
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lukumäärät on katsottu lukuvuoden 2020-2021 mukaan. Vastauksessa keskitytään
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajiin. Edellä esitetyn perusteella saadaan
suuntaa antava suuruusluokka, mutta siinä voi olla suurtakin vaihtelua vuosittain.
Sivistystoimialalla uudet, vakituiset perus- ja lukiokoulutuksen opettajien virkasuhteet
on tavanomaisesti aloitettu kahta päivää lukuvuoden ensimmäistä koulutyöpäivää
aiemmin. Vakituiseen virkaan valittuja oli noin kolmekymmentä. Heidän
palkkaamisensa 1.8. alkaen olisi aiheuttanut noin 40 000 euron lisäkustannukset.
Kelpoisten määräaikaisten virkamääräykset on aloitettu samalla tavalla kuin edellä, ja
ne ovat päättyneet 30. kesäkuuta. Tällaisia päteviä määräaikaisi opettajia oli
lukuvuonna 2020-2021 yhteensä noin sata. Heidän palkkaamisensa 1.8.2020-
31.7.2021 olisi aiheuttanut noin 316 000 euron lisäkustannukset. Jos perusopetuksen
ja lukiokoulutuksen vakituiset opettajat olisi palkattu 1.8.2020 alkaen ja muodollisesti
pätevät määräaikaiset 1.8.2020-31.7.2021, olisivat lisäkustannukset olleet yhteensä
noin 356 000 euroa. Kustannus ei ole samanlainen joka vuosi, mutta suuruusluokka –
satoja tuhansia euroa – on oikea.
Sivistystoimiala ei ole varautunut tällaiseen kustannuslisäykseen. Jos opettajat
halutaan jatkossa palkata em. tavalla, tulee sivistystoimialalle antaa kustannukset
kattava rahoitus. Esimerkin vuoksi, edellä esitetty lisäkustannus vastaa noin 140
perusopetuksen vuosiviikkotuntia (lukuvuoden 2020-2021 kokonaistuntikehys on
13058 tuntia). Vaihtoehtoisesti lisäkustannus vastaa perusopetuksen koulujen
käyttörahojen laskemista yli kahdellakymmenellä prosentilla (käyttöraha 2020 oli
1517067 euroa). Sivistystoimiala on vuosittain tehnyt säästöehdotuksia ja tehostanut
toimintojaan. Opetusyksikössä resurssit on kohdennettu ennen muuta opetukseen,
eikä liikkumavaraa taloudessa juuri ole opetukseen ja oppilaisiin suoraan kohdistuvien
kustannusten ulkopuolella. Kustannusten kasvattamisesta päätettäessä tulee pohtia
toimialan rahoitusta pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi ikäluokkien pieneneminen,
toisen asteen maksuttomuuden laajeneminen ja ns. sote-uudistus luovat
kustannuspaineita. Lisäkustannuksia aiheuttavia päätöksiä tehtäessä tuleekin tarkasti
miettiä rahoituksen kestävyyttä myös tulevina vuosina.
Valtuustoaloitteen mukaan opettajien palkkaaminen koko lukuvuodeksi vaikuttaisi
oleellisesti kaupungin imagoon. Porin kaupunkistrategian mukaan Pori kasvaa
kestävästi ja väestönlisäys on yksi strategisista mittareista. Opettajien palkkaustapaa
muuttamalla muualta Poriin töihin hakevien opettajien määrä saattaisi lisääntyä ja
ennen kaikkea saataisiin valittua parhaat mahdolliset tekijät porilaisia lapsia ja nuoria
opettamaan ja kasvattamaan. Sivistyslautakunta toivoo asian huolellista valmistelua ja
erityisesti pitkän aikavälin talousvaikutusten tiedostamista. Uuteen
virkamääräyskäytäntöön ja lisäkustannuksiin voitaisiin siirtyä asteittain vuodesta 2022
lähtien.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 695
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 HR_yksikön lausunto 13.9.2021 opettajien opettajien palkkaamisesta kesäajaksi
SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 24.5.2021 § 121 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin
palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaamista ajalla 1.8. –
31.7. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.5.2021 § 121 pyytää
aloitteesta sivistyslautakunnan ja HR-yksikön lausunnot .
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 14.9.2021 § 179)
ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä HR-
lausunto on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 118,24.05.2021
Sivistyslautakunta, § 177,14.09.2021
Kaupunginhallitus, § 696, 04.10.2021
§ 696
Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen etävanhemman luota, valtuustoaloite, Veera
Forsbacka
PRIDno-2021-2473
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 118
Valtuutettu Veera Forsbacka jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Yhteishuoltajuuden perusteella Porin sivistystoimiala myöntää kuljetusedun vain
oppilaan väestörekisteriin merkitystä virallisesta asuinpaikasta (kuljetusetuuden
myöntämisedellytysten täyttyessä).
Huolimatta siitä, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan (KHO 2006:
10) kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta sen huoltajan
luota, joka asuu muualla kuin lapsen väestörekisteriin merkityssä vakituisessa
asuinpaikassa, ei Porin kaupungilla ole mitään perusteltua estettä olla toteuttamatta
koulukuljetuksia myös samassa kaupungissa asuvan lapsen etävanhemman luota.
Lähtökohtaisesti kunta päättää tästä itse.
Koulukuljetuksien toteuttaminen vain lähivanhemman kotoa (lapsen vakituisesta
väestörekisteriin merkitystä osoitteesta) asettaa kahden kodin lapset ja myös heidän
vanhempansa eriarvoiseen asemaan.
Tästä johtuen esimerkiksi viikko-viikko asumisjärestelyjen toteuttaminen ei ole aina
mahdollista toisen vanhemman asuessa lähellä lapsen koulua ja toisen kauempana eri
puolella kuntaa. Esimerkiksi työvuoroista johtuen lapsen koulukuljetuksien
järjestäminen kauempana asuvan etävanhemman toimesta ei ole välttämättä
mahdollista ja tällöin vuoroviikko asumista ei voida toteuttaa.
Se, että lapsella ei ole mahdollisuutta käydä koulua kohtuullisen pituisen koulumatkan
puitteissa myös etävanhemman luota, ei toteuta lapsen etua.
Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki toteuttaa Lapsiystävällinen kunta -
mallia myös tässä asiassa ja selvittää ja tutkii koulukuljetuksien toteuttamisen
kustannukset ja toteuttamismahdollisuudet myös muusta kuin lähivanhemman
kotiosoitteesta (kuljetusetuuden myöntämisedellytysten täyttyessä) ja toteuttaa
kokeilun tähän liittyen pikimmiten.
Lähde: Porin kaupungin Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet
(Kuljetussääntö) 1.1.2020 alkaen
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
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Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 177
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuustoaloitteeseen
Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen etävanhemman luota, allekirjoittaja
Veera Forsbacka. Valtuustoaloitteessa todetaan, että yhteishuoltajuuden perusteella
Porin Sivistystoimiala myöntää kuljetusedun vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä
virallisesta asuinpaikasta kuljetusetuuden myöntämisedellytysten
täyttyessä. Aloitteessa ehdotetaan, että Porin kaupunki selvittää ja tutkii
koulukuljetuksien toteuttamisen kustannukset ja toteuttamismahdollisuudet myös
muusta kuin lähivanhemman kotiosoitteesta kuljetusetuuden myöntämisedellytysten
täyttyessä ja toteuttaa kokeilun tähän liittyen pikimmiten.
On ymmärrettävää, että yhteishuoltajuusperheissä koulukuljetusjärjestelyt voivat
aiheuttaa ongelmia. Asiaa tulisi kuitenkin viedä eteenpäin lainsäädäntöteitse. Tällöin
kuljetusperiaatteet olisivat kuntien kesken yhdenmukaisia ja tasavertaisia. Nyt
kunnalla ei ole velvollisuutta perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestää maksutonta
koulukuljetusta muusta kuin virallisesta osoitteesta. Sen, että lapsi ei saa
koulukuljetusta toisen asuinpaikkansa osalta, ei katsota KHO ennakkopäätöksen
mukaisesti loukkaavan perustuslain 16 §:n 1 momentin mukaista oikeutta
maksuttomaan perusopetukseen eikä lapsen oikeutta tavata sitä vanhempaansa,
jonka luona hän ei asu (KHO:2006:10). Lasten vuoroasumista selvittänyt työryhmä
toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön 17.5.2018 julkaistussa raportissa, että
lainsäädännöllistä estettä kuljetuksen järjestämiseksi molempien huoltajien luota ei
ole ja että kunta voisi päätöksellään järjestää koulukuljetukset laissa säädettyä
laajemmin. Vuoroasumiseen liittyvän puutteellisen tietopohjan vuoksi tarvittaisiin
kuitenkin lisätietoja siitä, mitä vaikutuksia koulukuljetusten ulottamisella
vuoroasumisen mukaisesti kahden vanhemman luota aiheuttaisi kuntien
järjestämisvelvollisuudelle sekä kuntien ja valtion kustannuksille. Tällä hetkellä ei
kerätä säännöllisesti tai kattavasti tilastotietoa koskien lasten asumisjärjestelyjä
eroperheissä. Työryhmä ehdottaakin, että valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja
tutkimustoiminnan (VN TEAS) puitteissa toteutettaisiin vuoroasumista koskeva selvitys
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160840). Vuoroasumiseen ja
koulukuljetuksiin liittyviä ratkaisuja on järkevä odottaa ensin valtakunnan tasolla ja
tehdä vasta tämän jälkeen paikallisia ratkaisuja.
Tässä vastauksessa viitataan osittain vuoden 2019 tilastoihin, sillä vuosi 2020 ei ole
koronapandemian vuoksi kustannuksiltaan vertailukelpoinen. Vuosi 2019 kuvaa hyvin
ns. normaalitilannetta kustannusten osalta, ja se on oppilasmääriltään hyvin lähellä
nykyistä tilannetta. Tilastointipäivänä 2019 Porin perusopetuksessa oli 7366 oppilasta.
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Heistä 1282 eli noin 17 prosenttia oli koulukuljetusetuuden piirissä. Kuljetusoppilaista
814 käytti avointa joukkoliikennettä ja 468 erilliskuljetuksia, jotka toteutettiin sekä
taksein että tilausajoin. Koulukuljetusten kustannukset olivat noin 1,81 miljoonaa
euroa. Keskimääräinen vuosikustannus yhtä kuljetusoppilasta kohden oli noin 1400
euroa.
Huoltajuuteen liittyen Sivistystoimiala tutki lukuvuoden 2021-2022 alustavia lukuja.
Luvuissa on vielä lukuvuoden alkaessa puutteita, mutta ne kuvaavat asiaa riittävällä
tavalla. Lukuvuoden 2021-2022 alkaessa perusopetuksessa on noin 7340 oppilasta.
Heistä yhteishuoltajuus on 6128 oppilaan huoltajilla, joista eri osoite on 1716
tapauksessa. Noin 23 prosenttia perusopetuksen oppilaista on siis sellaisia, että
heidän huoltajillaan on yhteishuoltajuus, mutta huoltajat asuvat eri osoitteissa. Luvut
on saatu oppilashallintajärjestelmästä, ja ne perustuvat huoltajien omiin ilmoituksiin.
Järjestelmässä voi olla puutteita ja virheitä. Sivistystoimiala voi tarkistaa
huoltajuustiedot tarvittaessa väestötietojärjestelmästä, jos asiaan liittyy epäselvyyttä.
Sivistystoimiala tutki vuonna 2018 tarkemmin kahden porilaisen koulun tilannetta.
Koulut olivat Meri-Porin yhtenäiskoulu ja Uudenkoiviston koulu. Nämä koulut
kuvaavat kohtuullisen hyvin perusopetuksen kokonaistilannetta Porissa. Vuoden 2018
analyysissä selvitettiin, kuinka monen oppilaan huoltajilla on eri osoitteet, ovatko eri
osoitteet Porissa vai toisessa kunnassa/ulkomailla ja kuinka monen oppilaan toinen
huoltaja asuu Porissa yli viiden kilometrin päässä koulusta. Analyysin perusteella
arvioitiin, että oppilaista noin kuusi prosenttia saisi kuljetuksen 2. huoltajan luota.
Arvio on riittävän lähellä oikeaa myös kuluvana lukuvuotena, jotta sen avulla voidaan
haarukoida kustannuksia. Koko kaupungin perusopetuksessa kuljetuksen 2. huoltajan
luota saisi noin 440 oppilasta. Noin 290 näistä oppilaista olisi koulukuljetusten piirissä
myös lähihuoltajansa luota. Sivistystoimiala siis arvioi, että kuljetusetuuden
laajentaminen koskisi vähintään 440 porilaista oppilasta. Meri-Porin yhtenäiskoulussa
kuluvana lukuvuotena oppilaita on yhteensä noin 460 vuosiluokilla 1–9. Oppilaista 202
(noin 44 %) on koulukuljetusten piirissä. Uudenkoiviston koulussa on kuluvana
lukuvuotena oppilaita yhteensä 254 vuosiluokilla 1–6. Oppilaita ei ole
koulukuljetuksen piirissä.
Sivistyslautakunnan kuljetusperiaatteiden mukaan maksuton koulukuljetusetu
myönnetään 1. – 3. luokan oppilaalle koulumatkan pituuden ylittäessä kolme
kilometriä. Pienille koululaisille myönnetty huojennus perusopetuslain viiden kilometri
rajaan verrattuna tulisi kasvattamaan myös toisen huoltajan osoitetta koskevia
kuljetusetuja. Heille tulisi määritellä kuljetusetuus kahdesta osoitteesta. Osa saisi
kuljetusetuuden 1. huoltajan luota, osa 2. huoltajan luota sekä osa molempien
huoltajien luota. Tämä aiheuttaisi jo kuljetuksessa olevien oppilaiden palvelutason
heikentymistä matka-aikojen pidentyessä ja aikataulujen eläessä.
Yhteishuoltajuustilanteissa asumisjärjestelyt ovat moninaisia. Vuoroasumismallit eivät
aina noudata viikkorytmiä, vaan huoltajat voivat sopia järjestelyistä keskenään.
Sivistystoimialalla ei ole tietoja näistä järjestelyistä. Tilastoja asiasta ei ole, sillä suurin
osa huoltajista sopii vuoroasumisesta keskenään ilman lastenvalvojaa. Kuljetusten
järjestelyt eivät rajoittuisi pelkästään vuoroviikkoasumiseen, vaan kaikkiin
asumisjärjestelyihin. Näin ollen kuljetusten reitit ja aikataulut vaihtelisivat käytännössä
päivittäin. Ongelmallista tämä olisi etenkin erilliskuljetuksissa, joissa kulkee myös
tukea tarvitsevia oppilaita. Huoltajien olisi hankala tietää, milloin kuljetukset lähtevät
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ja saapuvat. Tämä vaikeuttaisi perheiden arkea. Kuljettajien olisi tiedettävä tarkkaan,
mistä ja milloin oppilaat noudetaan ja mihin heidät jätetään. Monet oppilaat saatetaan
autolle ja autolta, eli lisähenkilökunta tarvittaisiin myös kouluille oppilaiden kyytejä
hoitamaan. Inhimillisten virheiden mahdollisuudet kuljetusketjuissa lisääntyisivät.
Kuljetusten rajaaminen vain viikkorytmiä noudattaviin asumisjärjestelyihin tai
oppilaisiin, joiden molemmat huoltajat asuvat Porin kaupungin alueella, ei ole
tasapuolista. Toisaalta muualla kuin Porissa asuvien 2. huoltajien osoitteita on eri
puolilla Suomea ja myös ulkomailla, joten kuljetusten järjestäminen ei olisi
tosiasiallisesti mahdollista monissa tapauksissa. Etäisyydet Porin kaupungin sisällä
ovat paikoin niin pitkiä, että inhimillisten kuljetusaikojen takaaminen 2. huoltajan
luota kouluun on haastavaa ilman räätälöityjä erilliskuljetuksia. Kuljetusten
rajaaminen koskemaan vain avoimella joukkoliikenteellä tapahtuvaa kulkemista
asettaisi sekin oppilaat asuinpaikkansa mukaisesti eriarvoiseen asemaan.
Oppilasta, joiden huoltajilla on eri osoitteet, noin ¾ ei pääsisi kuljetusten piiriin 2.
huoltajansa luota. Voidaankin päätellä, että erotilanteissa huoltajat usein asettuvat
asumaan suhteellisen lähelle toisiaan, mikä lienee monessa tapauksessa lapsen edun
mukaista. Mikäli kuljetusetuisuuksia laajennettaisiin, tämä tilanne saattaisi muuttua,
mikä entisestään lisäisi kaupungin kuljetuskustannuksia ja pidentäisi oppilaiden
koulumatkoja 2. huoltajan luota. Kuljetusten järjestäminen myös etävanhemman
luota olisi järkevää, jos matka-aika koululle olisi kohtuullinen. Monissa tapauksissa
näin ei olisi, ja järjestelyyn päädyttäisiin enemmän huoltajan oikeuden kuin lapsen
edun vuoksi. Toisaalta kuljetuksen rajaaminen vain osaan oppilaita ei
yhdenvertaisuuden vuoksi olisi mahdollista, ja järjestelystä tulisikin lapsen edun
vastainen joidenkin lasten osalta.
Keskimääräinen kuljetuskustannus oppilasta kohti on noin 1400 euroa vuodessa.
Keskimääräisellä kustannuksella laskien 440 uutta kuljetusoppilasta lisäisi
kustannuksia noin 616 000 euroa vuodessa. Näistä oppilaista osa on jo nyt kuljetusten
piirissä 1. huoltajansa luota. Kuljetuskustannusten nousu olisi kuitenkin merkittävää,
sillä uusi järjestelmä romuttaisi joukkoliikenteen toimintaa ja ennen kaikkea lisäisi
erilliskuljetusten määrää. Henkilökunnan määrää kouluilla ja kuljetussuunnittelussa
olisi lisättävä selvästi, mistä aiheutuisi lisäkustannuksia. Yhden kuljetussuunnittelijan
vuosikustannus on noin 40 000 euroa. Jos kouluille lisättäisiin ohjaajien työmääriä
kuljetusten vuoksi esimerkiksi 1 tunti/peruskoulu/päivä kouluviikkojen ajaksi, olisi
kustannus yli 80 000 euroa vuodessa. Erilliskuljetusten kilpailutuksessa hinnat myös
nousisivat varmasti ennustamattomuuden sekä lisääntyvän kalustotarpeen ja
henkilöstötarpeen vuoksi. Koulukuljetusten kilpailutukset tehdään koulupolun reittien
mukaisesti. Koulupolku vie yhdestä osoitteesta tiettyyn kouluun. Jos toinen huoltaja
asuu eri postinumeroalueella, niin nämä koulupolut eivät päde. Tämä sama koskee
julkista liikennettä, jonka reittien ja aikataulujen suunnittelemisessa on huomioitu
lakisääteisten koulukuljetusten tarpeita. Mikäli kuljetusetuus vuoroasumisen
perusteella myönnetään, on kustannuksia todella vaikea ennakoida ja ne vaihtelevat
vuosittain. Jos arvioidaan kustannusten kasvan noin 0,6 miljoonaa euroa vuodessa, se
tarkoittaa yli 30 prosentin kustannusnousua nykytilanteeseen verrattuna.
Sivistystoimiala on vuosittain tehnyt säästöehdotuksia ja tehostanut
toimintojaan. Opetusyksikössä resurssit on kohdennettu ennen muuta opetukseen,
eikä liikkumavaraa taloudessa juuri ole opetukseen ja oppilaisiin suoraan kohdistuvien
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kustannusten ulkopuolella. Kustannusten kasvattamisesta päätettäessä tulee pohtia
toimialan rahoitusta pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi ikäluokkien pieneneminen,
toisen asteen maksuttomuuden laajeneminen ja ns. sote-uudistus luovat
kustannuspaineita. Lisäkustannuksia aiheuttavia päätöksiä tehtäessä tuleekin tarkasti
miettiä rahoituksen kestävyyttä myös tulevina vuosina.
Nykyinen Porin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaate mahdollistaa
ennustettavan, hallittavan ja kustannuksiltaan kohtuullisen kuljetuskokonaisuuden.
Järjestelmä on KHO:n ennakkopäätöksen mukainen. Kuljetusetuuksien laajentaminen
romuttaa järjestelmän aiheuttaen merkittäviä lisäkustannuksia, epätasa-arvoisuutta,
kuljetusmatkojen pidentymistä ja turvattomuutta erilliskuljetusten päivittäisen
vaihtelun vuoksi. Sivistystoimiala esittää, ettei Porin kaupungissa järjestetä
yhteishuoltajuuden perusteella koulukuljetuksia perusopetuslain ja Porin kaupungin
esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteita laajempana. Kokeiluita ja pysyviä
järjestelyjä voidaan toteuttaa, mikäli valtakunnan tason linjauksissa tapahtuu
muutoksia, ja riittävä resurssi on tällöin käytettävissä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 696
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Valtuutettu Veera Forsbacka jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 §
118 valtuustoaloitteen koskien maksuttoman koulukuljetuksen
järjestämistä etävanhemman luota. Kaupunginvaltuusto lähetti asian
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
31.5.2021 § 428 pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 14.9.2021 § 177)
ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 117,24.05.2021
Sivistyslautakunta, § 178,14.09.2021
Perusturvalautakunta, § 245,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 697, 04.10.2021
§ 697
Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, valtuustoaloite, Mikael Ropo ja
Henna Kyhä
PRIDno-2021-2472
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 117
Valtuutetut Mikael Ropo ja Henna Kyhä jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa
seuraavan valtuustoaloitteen:
Taustaa:
Porin kaupungissa koulupsykologeille on jopa vuosien jonot. Tilanne on kaupungin ja
erityisesti oppilaan kannalta täysin kestämätön. Ongelma on tällä hetkellä psykologien
saatavuudessa. Psykologeista on koko Suomessa valtava pula ja kaikki kaupungit
kilpailevat samoista psykologeista. Virkoja on tällä hetkellä auki, mutta on epävarmaa
löydetäänkö niihin pätevät henkilöt.
On kiinnitettävä huomiota ‘’koulunpenkiltä’’ rekrytointiin sekä veto- ja pitovoimaan.
Näemme, että mikäli Porin kaupunki tarjoaisi psykologiopiskelijalle maksuttoman
asunnon harjoittelun ajaksi toimisi se vetovoimatekijänä opiskelijoille. Tällä keinolla
opiskelija saataisiin innostumaan Porista, sekä muodostuisi tunneside kaupunkia ja jo
mahdollista tulevaa työyhteisöä kohtaan. Voisimme saada tällä keinolla opiskelijan
valitsemaan Porin kaupungin tulevaksi työnantajakseen heti valmistumisen jälkeen.
Esitämme, että:
Porin kaupunki tarjoaa psykologiopiskelijoille maksuttoman asunnon harjoittelun
ajaksi, jotta psykologien virat saadaan täytettyä, sekä oppilaat pääsevät kohtuullisessa
ajassa vastaanotolle.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 178
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
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Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuuastoaloitteeseen
Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, allekirjoittajat Mikael Ropo
ja Henna Kyhä.
Porin sivistystoimialalla on vuosittain ollut 1-2 psykologiopiskelijaa. Heidän
saatavuudessaan ei ole ollut suurempia ongelmia. Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii
kuitenkin voimavaroja, joten määrän kasvattaminen ei ole tarpeen.
Psykologiharjoittelijat on toimialalla nähty tärkeinä tekijöinä, sillä osa heistä on
valmistumisen jälkeen hakeutunut Poriin töihin.
Sivistystoimiala on pyrkinyt lisäämään psykologien pito- ja vetovoimaa mm.
palkkausta parantamalla, psykologien työnjakoa kehittämällä ja uusia vakansseja
avaamalla. Rekrytointiin on panostettu yhdessä hr-yksikön kanssa, ja yhteistyötä
Jyväskylän ja Turun yliopistojen suuntaan aloitettu mm. opiskelijoiden entistä
paremman tavoitettavuuden lisäämiseksi. Mainituilla seikoilla ei kuitenkaan ole
ratkaistu psykologipulaa, joka vaivaa laajemminkin julkista sektoria.
Psykologiharjoittelun voidaan pitää rekrytoinnin kannalta otollisena hetkenä kilpailla
työvoimasta. Harjoittelijoilta kerätyn palautteen perusteella asumistilanne ei ole
noussut tekijäksi, joka olisi mainittu palautteessa. Usein opiskelijat ovat kotoisin Porin
alueelta, ja asuvat harjoitteluajan vanhempiensa tai kumppaneidensa kanssa.
Maksuton asunto ei useissa tapauksissa olisi kaikille mieluinen
ratkaisu. Psykologiharjoittelijoille maksetaan palkkaa, ja tasapuolisempaa olisikin
tämän palkkatason parantaminen. Sen sijaan harjoittelun palaute kohdistuu
ohjaukseen ja vuorovaikutukseen ohjaajan tai ohjaajien kanssa. Harjoittelijalle on
tärkeää myös kokemus onnistumisesta ja itsenäisestä työstä, jota harjoittelun
loppupuolella pyritään mahdollistamaan. Tämä taas edellyttää ohjaajalta huomiota ja
aikaa mm. arvioida, tarkastaa ja tukea asiakastyötä. Harjoittelijoiden saaminen ei ole
ehkä tässä mielessä ongelma.
“Kohtaannan” haastaa enemmänkin työssä olevien psykologien valmius ottaa oman
työnsä oheen ohjattava opiskelija. Ohjaukselle ei ole kannustetta palkan muodossa.
Kannuste on oikeastaan ammatissa kehittyminen, mikä on sinällään psykologeille
tunnistettava piirre. Toinen seikka, mikä vaikuttaa psykologiharjoittelujen ohjaamiseen
on se, että psykologit katsovat ohjauksen osaltaan olevan eettisessä mielessä tarpeen.
Halutaan tukea ja edistää opiskelijoiden valmistumista. Edellä esitetyn perusteella
voitaisiin harkita sitä, että opiskelijoiden ohjauksesta suoritettaisiin ohjaavalle
psykologille ohjauksen ajalta palkkiota. Tämä kannuste vahvistaisi oletettavasti
harjoittelijoiden ohjausta ja kannustettakin voisi harkita, jos harjoittelija hakee
työpaikkaa. Ohjauksen palkkausvaikutusta tulee tarkastella osana koko
kaupunkikonsernia, ja asian mahdollinen jatkoselvittely olisikin hr-yksikön tehtävä.
Koulu- ja opiskelijapsykologit siirtyvä hyvinvointialueen palvelukseen vuonna 2023.
Sivistyslautakunta katsoo, että hyvinvointialueen tulee aktiivisesti tarttua
psykologiresurssin saatavuuden varmistamiseen ja pohtia mm. heidän
palkkaukseensa liittyviä asioita. Sivistystoimialan ei kannata nykyisessä
ylimenotilanteessa alkaa tarjota maksuttomia asuntoja psykologiharjoittelijoille.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
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Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 245
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalta lausuntoa Mikael Ropon ja Henna Kyhän
valtuustoaloitteeseen koskien psykologiaopiskelijoiden maksutonta asuntoa
harjoittelun ajaksi.Valtuutetut Ropo ja Kyhä esittävät koulupsykologipulan
helpottamiseksi maksutonta asuntoa opiskeluun liittyvän harjoittelun ajaksi.
Idea on kannatettava ja sitä on toteutettu jo joissakin kaupungeissa. Esim.Ähtärissä on
tarjolla korkeakouluopiskelijoille kalustettuja soluasuntoja harjoittelijoille. Samoin
myös Alavuudella kaupunki haluaa edistää korkeakouluopiskelijoiden
työharjoittelumahdollisuuksia ja tarjoaa maksuttoman kalustetun soluasunnon
opintoihin liittyvän työharjoittelun suorittamiseksi tai opinnäytetyön tekemiseksi.
Julkisuudessa on nostettu koulupsykologien pula esille ja onkin hyvä, että Porin
kaupungissa pohditaan, miten psykologeja saataisiin houkuteltua paikkakunnalle jo
opiskeluvaiheessa ja sitä kautta jäämään valmistumisen jälkeenkin tänne
työskentelemään. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei meillä ole pula vain psykologeista
vaan pulaa on monista muistakin erityistyöntekijöistä mm. puheterapeuteista
ja sosiaalityöntekijöistä. Tämän vuoksi opiskelijoille suunnatut etuudet eivät voi
kohdentua vain psykologiopiskelijoille vaan kohderyhmän tulee olla laajempi.
Harjoitteluajan ilmaisen asunnon lisäksi tulisi pohtia myös muita keinoja, joiden avulla
saataisiin houkuteltua opiskelijoita paikkakunnalle . Onnistuneeseen rekrytointiin voi
vaikuttaa valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille järjestettävät infotilaisuudet,
perheenjäsenten työllistymisen edistäminen ja lapsiperheille tarjottavat muut
palvelut. Myös työhön liittyviä keinoja tulisi pohtia, onko tehtäväkuva
ehkä muutettavissa houkuttelevammaksi, työnohjauksen mahdollisuus jo harjoittelun
aikana, erilaiset työelämän joustot (lähi- ja etätyö). Myös palkkaukseen liittyviä asioita
olisi hyvä tarkastella yhdessä työolosuhteiden ja työehtojen rinnalla.
Kyseessä on laaja asia, jota tulee pohtia useammasta näkökulmasta huomioiden myös
tuleva hyvinvointialue. Lisäksi maksuttoman asumisen toteutuminen edellyttää asian
huomioimista talousarviossa kustannusten kattamiseksi. Perusturvan talousarviossa
ei ole varauduttu opiskelijoiden maksuttomaan asumisen toteuttamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
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Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon Mikael Ropon ja Henna
Kyhän valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 697
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Valtuutetut Henna Kyhä ja Mikael Ropo jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa
24.5.2021 § 117 valtuustoaloitteen koskien psykologiopiskelijoille maksutonta asuntoa
harjoittelun ajaksi. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 428 pyytää
aloitteesta perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnnan lausunto 14.9.2021 § 178 ja
perusturvalautakunnan lausunto 16.9.2021 § 245) ovat luettavissa asian
historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 70,22.03.2021
Perusturvalautakunta, § 125,29.04.2021
Sivistyslautakunta, § 129,11.05.2021
Perusturvalautakunta, § 172,27.05.2021
Perusturvalautakunta, § 244,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 698, 04.10.2021
§ 698
Päihdepalveluihin erikoistunut palveluyksikkö alaikäisille päihderiippuvaisille Poriin,
valtuustoaloite, Mika Aho ja Milka Tommila
PRIDno-2021-1407
Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 70
Porissa oli vuonna 2020 1053 lastensuojelun asiakkuutta, joista noin 70% liittyy
suoraan tai välillisesti perheiden päihteiden käyttöön. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin
2336 kpl ja tämä luku on nousussa.
Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 107 ja huostaan otettuja lapsia on Porissa 208 kpl.
Valtuutetut Milka Tommila ja Mika Aho jättivät kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Porissa on viime vuosina alettu panostamaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen
puuttumiseen, niin sanottuihin koko perheen palveluihin ja tämä näkyy
huostaanotettujen ja kiireellisten sijoitusten maltillisena laskuna. Porissa suunta on
siis oikea. Nuorten ja lasten palveluyksiköt Karhunsyli ja Pellava sekä
perhekuntoutusyksikkö Villapumpuli ovat näistä tarpeellisista toimista hyviä
esimerkkejä. Viesti on silti sielläkin selkeä, paikat ovat täynnä, eikä oikeanlaista apua
ole riittävästi tarjolla.
Nuorin ”hihapiikittäjä” on Porissa vain 9-vuotias.
Porissa ei ole päihteitä käyttäville alaikäisille suunnattuja
palveluja. Päihdeongelmaiset alaikäiset sijoitetaan samoihin perusyksiköihin muiden
alaikäisten kanssa. Pahimmillaan se altistaa myös muut sijoitetut päihteille, eivätkä
päihderiippuvaiset saa tarvitsemaansa apua näissä yksiköissä. Päihteitä käyttävät
alaikäiset voivat ajautua loputtomaan päihdekierteeseen, josta on mahdotonta
irtautua. Haitat niin yksilöille kuin yhteiskunnalle ovat moninkertaiset ja tästä syystä
on niin taloudellisesta kuin inhimillisestä näkökulmasta katsoen kaikkien etu, että
päihdekierre saadaan katkaistua mahdollisemman varhaisessa vaiheessa.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Poriin perustetaan alaikäisten
päihdekuntoutukseen erikoistunut yksikkö, missä tarjotaan matalan kynnyksen
päihdepalveluja, päihdekatkaisupalveluja (esim. erityisenhuolenpito yksikön
muodossa) sekä pidempää kuntoutusta. Näin varmistetaan oikeanlaiset palvelut niitä
tarvitseville.
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston
päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 29.04.2021, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen, Matti Järvinen
mari.levonen@porinperusturva.fi, m.jarvinen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, psykososiaalisten palveluiden päällikkö
Valtuutettujen Milka Tommilan ja Mika Ahon valtuustoaloite koskien alaikäisten
päihdekuntoutukseen erikoistuneen yksikön perustamista. Valtuustoaloite pykälän
liitteenä.E
Yksikkö, jossa on alaikäiselle tarkoitetut matalan kynnyksen päihdepalvelut,
päihdekatkaisupalvelu ja pitkäkestoinen kuntoutus, ei toiminnan onnistumisen
kannalta ole tavoiteltava. Matalan kynnyksen palveluja Porissa on hajautetusti melko
paljon tarjolla.
Matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluissa on kyse sellaisesta tuesta, jota
lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada läheltä sellaisissa paikoissa, joissa he
oleskelevat päivisin ja iltaisin. Tällöin tuen antaminen jo alkavien ongelmien
varhaisessa vaiheessa mahdollistuisi. Päiväaikaan tukea antavat esimerkiksi kouluissa
toimivat koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat sekä kuraattorit, samoin myös
koulupsykologit ja perhetyöntekijät. Etsivää nuorisotyötä tehdään julkisen sektorin
lisäksi erilaisissa järjestöissä 3.sektorin toimesta, Ilta-aikaiseen tukiverkostoon
kuuluvat viranomaisista lisäksi nuorisotyöntekijät sekä vapaa-aika ja
kulttuurityöntekijät. Iltaisin toimivista kolmannen sektorin toimijoista voidaan tähän
laskea mukaan myös harrastuksia ohjaavat aikuiset. Lisäksi Porissa toimii lähes
viikoittain kaupungin nuorisopäivystys, joka jalkautuu niihin ympäristöihin ja
paikkoihin eri puolilla Poria, joissa nuoriso kokoontuu. Nuorisopäivystäjien tehtäviin
kuuluu olla turvallisina aikuisina siellä missä nuoret ovat, ja tarvittaessa auttaa heitä
esimerkiksi oman tai kaverin päihtymykseen liittyen. Nuorisopäivystys toimii hyvässä
yhteistyössä sekä sosiaalipäivystyksen että poliisin kanssa.
Porissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia nuorten alkoholin käyttöön. Malli
koostuu Valomerkki-keskustelusta ja Omin jaloin –interventiosta ja tarvittaessa
lastensuojelun tukitoimista.
Valomerkki-keskustelun kohderyhmänä ovat alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä
tai joiden hallussa on päihteitä, eivätkä ole lastensuojelun asiakkaita. Keskusteluun
osallistuu nuori ja hänen huoltajansa sekä kaksi valomerkki-koulutuksen käynyttä
ammattilaista. Valomerkki-keskustelussa käydään läpi tapahtuma, joka johti poliisin tai
muun viranomaisen puuttumiseen tilanteessa sekä keskustellaan päihteiden käytöstä
ja niihin liittyvistä asenteista sekä päihteisiin liittyvistä terveys- ja muista haitoista.
Lisäksi käydään keskustelua nuoren arjesta (koulu, vuorokausirytmi, mieliala,
harrastukset/vapaa-aika, perhetilanne, pelaaminen jne.). Toteutuneiden Valomerkkien
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määrä riippuu täysin poliisin toimintalinjauksista eli siitä minkä verran poliisi puuttuu
alaikäisten päihteiden käyttöön.
Valomerkistä pieni osa nuorista jatkaa Omin jaloin –interventioon. Omin jaloin –
menetelmän keskiössä on nuoren elämän tarkastelu puolistrukturoitujen kirjallisten
tehtävien avulla elämän eri osa-alueiden kautta. Työntekijä tapaa nuorta keskimäärin
kahdeksan kertaa. Menetelmän avulla työntekijä kartoittaa nuoren ja perheen
haasteita ja vahvuuksia sekä löytää nuoren elämästä tukevia ja eteenpäin vieviä
voimia. Samalla menetelmä voi auttaa jäsentämään työntekijän nimetöntä tai
määrittelemätöntäkin huolta ja hahmottamaan sen taustatekijöitä.
Jos työntekijän huoli jatkuu tämänkin jälkeen, aloitetaan lastensuojelun tarpeen
arviointi.
Lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattilaisten osaamista haasteellisiin
tilanteisiin (esimerkiksi päihdeasioihin liittyen) on vahvistettava. Tässä oleellinen asia
on, että puututaan heti, eli ennalta ehkäisevä toiminta on miellettävä jokaisen omaan
työhön kuuluvaksi, ei oman työn lisäksi –ajattelua.
Astetta vahvempaa tukea tarjoavat Ankkuri ja Nuorten vastaanotto. Porin kaupungilla
on yhdessä poliisin kanssa hyvin toimiva moniammattillinen Ankkuri-tiimi, joka on
sijoittunut poliisilaitokselle. Ankkurin toiminnan tavoitteena on varhainen
puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan
kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä
tarkoituksenmukaiseen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
Nuorten vastaanoton asiakkaita ovat nuoret, joilla on psykososiaalisia ongelmia
liittyen esim. mielialaan, elämän kriisitilanteisiin, aikuistumiseen, ihmissuhteisiin tai
päihteiden käyttöön. Nuorten vastaanoton tärkeitä yhteistyökumppaneita alaikäisten
päihdeasioihin liittyen ovat nuorisopsykiatria, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja
lastensuojelu.
Erilaisia matalan kynnyksen toimintoja ja palveluja on olemassa, mutta niitä ei
välttämättä osata hyödyntää tarpeeksi hyvin. Toiminnan ohjaukseen ja osaamiseen on
panostettava, näin on mahdollista saada olemassa olevista palveluista suurempi
asiakashyöty.
Aloitteessa esitetty päihdekatkaisupalvelun toteuttamisesta on sovittava Satasairaalan
nuorisopsykiatrian kanssa, sillä katkaisuhoito saattaa akuutissa vaiheessa edellyttää
sairaanhoidollista vuodeosastohoitoa ja vahvaa lääketieteellistä osaamista.
Katkaisuhoidon toteuttaminen on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa
erikoissairaanhoidossa niin resurssien kuin kustannusten näkökulmasta.
Pitkäjaksoista päihdekuntoutusta alaikäisille tarjoavalle yksikölle on tarvetta, Tällainen
päihdekuntoutusyksikkö ei olisi asumisyksikkö, vaan siellä oltaisiin kuntoutuksessa
sen aikaa, että päihdeongelmaan saataisiin vaikutettua ja nuoren motivaatioon
muuttaa käyttäytymistään päihteisiin liittyen saataisiin vaikutettua.
Yksikön pitää olla hyvin pieni, esimerkiksi 5-paikkainen, ja henkilökunnan mitoituksen
pitää olla merkittävästi suurempi kuin normaalissa lastensuojeluyksikössä.
Lainvalmisteluvaiheessa olevassa lastensuojelulaissa tällaisen erityisen tuen yksikön
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henkilöstömitoitus on 3 eli 5-paikkaisessa yksikössä työntekijöitä olisi yhteensä 15.
Yövuorossa pitää olla kaksi työntekijää,. Tämän lisäksi on järjestettävä riittävä
lääkäriresurssi, johon sisältyy päihdelääketieteen erityisosaamista.
Alaikäisten päihdekuntoutusyksikön tulee olla korkean osaamisen yksikkö, joten
perushenkilökunnalla pitäisi olla erilaista terapiaosaamista. Tarvittava
terapiaosaaminen on moninaista, esimerkiksi psykoterapiaa, toimintaterapiaa,
psykofyysistä fysioterapiaa, kuvataideterapiaa ja musiikkiterapiaa. Suomessa on
alaikäisille päihteidenkäyttäjille soveltuvia yksiköitä on harvassa ja palvelut ostetaan
pääosin yksitysiltä palveluntuottajilta, myöskään isommissa kaupungeissa ei ole omia
alaikäisten päihdekuntoutuksen laitosyksiköitä.
Tällä hetkellä Pori ostaa ko.palveluita useammalta yksityisiltä palveluntuottajilta.
Palveluntuottajien vuorokausihinnat vaihtelevat jonkin verran keski-arvon ollessa n.
600- 700€/ vrk.
Kustannuksia pohdittaessa on otettava huomioon, mikä on sen kustannus, että
nuoren päihderiippuvuutta ei saada hoidettua. Päihdeongelmista aiheutuvat
kustannukset ovat välillisiä ja välittömiä. Näitä ovat esimerkiksi työn tuottavuuden
väheneminen, työtulojen ja työstä aiheutuva lisäarvon jääminen saamatta, toistuvat
hoitokustannukset, mahdollisen rikollisuuden aiheuttamat kulut, inhimilliset
kärsimykset, päihdeongelman jatkuminen ylisukupolvisesti ja sen edelleen tuomat
kustannukset ja vaikeudet. Päihdeongelmista aiheutuvat kustannukset ovat
merkittävät, koko Suomen mitassa puhutaan miljardiluokan kustannuksista.
Jos alaikäisten päihdekuntoutusyksikkö Poriin perustetaan, se on valtakunnallisestikin
merkittävää toimintaa.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturva päättää antaa yllä olevan lausunnon Milka Tommilan ja Mika
Ahon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Sivistyslautakunta, 11.05.2021, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa Vasemmistoliiton
valtuutettujen Mika Aho ja Milka Tommila valtuustoaloitteeseen ”Päihdepalveluihin
erikoistunut palveluyksikkö alaikäisille päihderiippuvaisille Poriin”. Aloitteessa
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esitetään, että Poriin perustetaan alaikäisten päihdekuntoutukseen erikoistunut
yksikkö, missä tarjotaan matalan kynnyksen päihdepalveluja, päihdekatkaisupalveluja
sekä pidempää kuntoutusta. Sivistystoimialalla ei ole varsinaista asiantuntemusta
ottaa kantaa alaikäisten kuntoutukseen perustettavaan päihdekuntoutuskeskuksen
perustamiseen. Lähtökohtaisesti sivistystoimiala tukee toimia, joilla voidaan puuttua
alaikäisten päihteiden käyttöön. Toimiala jakaa huolen lasten ja nuorten päihteiden
käyttämisen aiheuttamista ongelmista, ja kannattaa asiantuntijatyönä valmisteltuja
interventioita. Tässä vastauksessa käsitellään näkökulmia, joita sivistystoimialalla
nousee esiin valtuustoaloitteen teemaan liittyen.
Peruskouluissa hoidetaan omalta osalta päihdekasvatusta. Sitä toteutetaan osana eri
oppiaineiden, kuten terveystiedon ja ympäristöopin opetusta. Päihdekasvatus on
myös osa oppilashuollon ja erityisesti kuraattorin sekä kouluterveydenhoitajan työtä.
Koulujen päihdekasvatuksen osalta tehdään yhteistyötä myös muiden kunnan
toimijoiden, kuten nuorisoyksikön ja psykososiaalisten palvelujen kanssa.
Opetussuunnitelmaan sisältyvissä koulukohtaisissa oppilashuollon suunnitelmissa
kuvataan, koulujen toimenpiteen tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden
käytön ehkäisemiseksi ja käyttöön puuttumiseksi.
Osana Porin perusturvan tuottavuusohjelmaa valmistellaan lapsiperhepalveluiden,
lastensuojelun ja päihdepalveluiden yhteistyön vahvistamista. Tämä tarkoittaa
päihdepalvelun ja lastensuojelun avohuollon yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä.
Tätä valmistellaan lastensuojelun johdolla ja työryhmätyöskentelyyn on kutsuttu
sivistystoimiala, jonka opetusyksikön opiskeluhuolto vastaa tähän
yhteistyötarjoukseen, koska alaikäisten lasten ja nuorten päihderiippuvuus on myös
opiskeluhuollon tuen tehtävää. Kuntoutuvan asiakkaan kohdalla opiskelu ja
koulunkäynti on korjaavaa ja merkityksellistä toimintaa, joka kiinnittää
päihteettömään arkeen. Esimerkiksi perusopetuksessa ja toisella asteella
päihderiippuvuus saattaa vaikuttaa siihen, että opiskelijan opiskeluoikeuteen
puututaan kurinpitomenettelyn kautta. Päihderiippuvuus saattaa jopa estää opintojen
jatkamisen. Näissä tilanteissa opiskelijalle kuuluu opiskeluhuollon tuki.
Oppivelvollisuuden laajeneminen 18 ikävuoteen lisää entisestään päihdeongelmien
ehkäisyn ja hoidon merkitystä, jotta tavoite, toisen asteen tutkinnon suorittaminen,
olisi aidosti mahdollista kaikkien nuorten osalta. Työryhmän ensimmäinen kokous
pyritään järjestämään toukokuussa 2021. Tavoitteena on luoda Porin mallia päihteitä
käyttävien lasten auttamispoluksi. Lähtökohtaisesti ensisijaisesti panostetaan
avohuollon palveluun, päihdekartoituksiin ja valomerkkikeskusteluihin. Keskusteluihin
osallistuvat myös koulukuraattorit ja erityisnuorisotyöntekijä, jotka ovat saaneet tähän
liittyvän koulutuksen.
Selvinpäin Satakunnassa –hankkeen myötä kehitettiin myös Omin jaloin -menetelmää.
Sivistystoimialalta siinä on mukana ollut erityisnuorisotyöntekijä. Kyseessä on
ennaltaehkäisevän lastensuojelun yksilötyön malli, jonka ydintehtävänä on nuoren
omien voimavarojen löytyminen. Omin Jaloin- työskentely käynnistetään tyypillisesti
tilanteessa, jossa nuoren elämäntilanteesta on herännyt joko lastensuojelullinen tai
muu huoli, tai jossa ei voida tarkasti määritellä mistä kenkä puristaa. Omin Jaloin –
prosessiin nuoret ohjautuvat lastensuojelun alkuarvioinnin, kuraattorien,
erityisopettajien, alueellisen nuorisotyön ja muiden yhteistyöverkostojen kautta.
Toiminta lähtee liikkeelle nuoren tulevaisuuden visiosta viiden vuoden päähän. Nuori
pohtii sitä, millaiseksi hän haluaa tulevaisuutensa muodostuvan. Tämän jälkeen yksi
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aihealue kerrallaan nuoren kanssa käydään läpi nykytilanne ja pohditaan mikä tässä
aiheessa on sellaista, joka tukee tulevaisuudenkuvan saavuttamista ja mikä
puolestaan vaatii kehittämistä, jotta nuori saavuttaisi toivotun tulevaisuuden visionsa.
Ammattilaiset käyttävät menetelmää omassa työssään työkaluna, joko
kokonaisuutena tai osasia menetelmästä.
Ohjaamo toimii sivistystoimialan alla. Siellä asioi alle 30 -vuotiaita nuoria. Ohjaamon
voi tulla asioimaan missä asiassa tahansa. Osalla nuorista asiakkaista on päihde- ja/tai
mielenterveysongelmia. Jos Ohjaamolla tulee esiin edellä mainittuihin aiheisiin liittyen
haasteita, ohjataan eteenpäin A-klinikalle, aikuisten- ja nuorten vastaanottoon sekä
muihin 3. sektorin palveluihin. Ohjaamossa yritetään kannatella nuorta siihen saakka
kunnes nuori saa ajan, mikä kestää ajoittain sivistystoimialan näkökulmasta liian
kauan. Ohjaamolla ei ole erityistä osaamista päihde -ja mielenterveyspalveluihin.
Ohjaamon erityisenä intressinä on kehittää ennaltaehkäiseviä palveluja muiden
organisaatioiden kesken kuten nepsynuorille ryhmätoimintoja ja saada alan
asiantuntijoita osaksi Ohjaamon päivittäistä päivystystä. Tavoitteena on
ennaltaehkäisevällä toiminnalla pystytään auttamaan nuoria jo ennen kuin tilanne
vaatii raskaampia palveluja.
Porin lasten ja nuorten päihteiden käyttämistä voi tarkastella esimerkiksi
kouluterveyskyselyn avulla. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn perusteella
perusopetuksen luokkien kahdeksan ja yhdeksän oppilaiden osalta tosi humalaan
itsensä kerran kuukaudessa juovien nuorten määrä on kokonaisuudessaan hieman
vähentynyt edelliseen, vuoden 2017 kyselyyn verrattuna. Luku on nyt 11,5%
vastaajista. Samoin on vähentynyt myös viikoittain alkoholia käyttävien osuus. Luku
on nyt 5,1% vastaajista. Ero koko maahan on myös hieman kaventunut. Alkoholin
välittämisessä ei suuria muutoksia ole. Huomattavaa on kuitenkin se, että
yläkouluvastaajilla perhepiiristä hankkiman alkoholin vertailuprosentti on suurempi
verrattuna viime kyselyyn. Huomio yhdistyy tietoon yläkouluikäisten alkoholin ja
humalajuomisen sallivuuden kasvusta sekä vanhempien liiallisen alkoholinkäytön
aiheuttaman haitan kasvusta. Toisen asteen ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijoiden osalta kouluterveyskysely 2019 kertoo, että tosi humalaan itsensä
kerran kuukaudessa juovien nuorten määrä on kokonaisuudessaan hieman
vähentynyt. Lukiolaisten osalta luku on 13,3% ja ammattikoululaisten osalta 28,4%.
Ero koko maahan on myös hieman kaventunut.
Kannabista kokeilleiden määrä on pysynyt samassa tasossa kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaisten osalta (6 % kokeillut vähintään kaksi kertaa). Kannabista
viimeisen 30 päivän aikana käyttäneiden määrä oli pysynyt samassa 4 %:ssa. Tulosten
mukaan 49 % (2017 43 %) kokee, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia
huumeita. Kouluterveyskysely vahvistaa tietoa siitä, että kannabiksen hankittavuus on
helpottunut huolestuttavasti. Tämä tieto yhdistettynä siihen, että kannabiksen
kotikasvatus vastaa suurilta osin kysyntään, lisää huolta kannabiksen yleistymisestä
lasten ja nuorten kasvuympäristössä. Lounais-Suomen poliisin Satakunnan
kenttävalvonnan toteuttaman Savu-projektin tuloksena selvitettiin rikoslain 50 luvun
mukaisia huumausainerikoksia yhteensä 298 kappaletta vuonna 2019. Näistä suurin
osa oli huumausaineen käyttörikoksia ja huumausainerikoksia. Törkeitä
huumausainerikoksia oli 5 kappaletta. Rikosprosessin yhteydessä selvitettiin myös
hoitoonohjauksen tarvetta. Tämän seurauksena huumausaineen käyttäjän
hoitoonohjauksia tehtiin 80 kappaletta.
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Viikonloppuisin katupartiointia tekevän Nuorisopäivystyksen mukaan nuorten
alkoholin käyttö ja siihen yhdistyvä häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt vuoden 2020
aikana. Koronapandemian rajoitusten arvioidaan osin vaikuttaneen tähän. Tämä
ehkäisevän päihdetyön ja nuorisotyön yhdessä toteuttama nuorten katupäivystys
toteutui vuonna 2020 yhteensä 77 kertaa, pääosin viikonloppuiltaisin ja -öisin.
Turvallisten aikuisten läsnäolon viikonloppuöissä ovat todenneet tarpeelliseksi niin
nuoret kuin heidän vanhempansa. Nuorten alkoholinkäytön puhuttelumenetelmää,
Valomerkki-keskustelua, on toteutettu vuoden 2020 aikana 84 nuoren ja hänen
vanhempansa kanssa. Tämä on noin 30 tapausta enemmän kuin edellisinä vuosina,
kasvusta ovat vastanneet pojat, tyttöjen keskustelujen määrä on pysynyt ennallaan.
Yhtenä toimintana ja vastauksena nuorten alkoholin käyttöön käynnistettiin vuonna
2020 uutena toimintana nuorille tarkoitettu pop up -selviämisasema. Se toteutettiin
vuoden aikana neljä kertaa. Vappuna nuoria ei selkkarilla ollut yhtään, mutta muina
kertoina selkkarille kuljetettiin 3-5 nuorta/ilta. Selviämisasema on toteutettu
erinomaisena yhteistyönä SPR:n, poliisin, sosiaalipäivystyksen ja
psykososiaaisten palvelujen ehkäisevän päihdetyön kesken. Toimintaa on päätetty
jatkaa.
Vasta julkaistu päihde- ja riippuvuusstrategia (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2021/17) linjaa yhteisestä kehittämistyöstä, tavoitteista ja toiminnan painopisteistä
vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja
nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia
riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä. Sivistystoimialan näkemyksen
mukaan valtuustoaloitteen ehdotus on strategian linjausten mukainen.
Sivistyslautakunta antaa valtuustoaloitteeseen liittyen oheisen lausunnon
kaupunginhallitukselle ja toteaa yhteenvetona kannattavansa kaikkia toimia, joilla
päihteiden käyttöä ehkäistään ja käytön haittoja vähennetään. Erityisesti
sivistystoimiala korostaa hallinnonrajat ylittävän yhteistyön merkitystä tässä työssä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 27.05.2021, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Päihdepalveluihin erikoistunut palveluyksikkö alaikäisille päihderiippuvaisille Poriin,
valtuustoaloite, Mika Aho ja Milka Tommila
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Toiminnallisesti laitoksen tulee perustua valmisteilla olevaan lakiuudistukseen koskien
vaativaa sijaishuoltoa ja sen määrittelyä. Vaativaa sijaishuolto tarvitsevat lapset joilla
on erityinen tuen tarve tai monialaisen tuen tarve. Erityinen tai monialainen tuen tarve
edellyttää suunnitelmallista ja tehostettua vaativaa erityisosaamista, monialaista
sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilliseen osaamiseen perustuvaa kuntouttavaa
työskentelyä sekä intensiivistä ammatillisesti koulutetun aikuisen läsnäoloa.
Päihdekuntoutus voidaan järjestää sosiaalihuollon palveluna lastensuojelussa
tilanteissa, jotka eivät edellytä sairaalahoitoa. Terveydenhuollollinen osaaminen on
välttämätöntä näissä sijaishuoltopaikoissa. Paljon päihteitä käyttävien lasten
sijaishuolto edellyttää mahdollisuutta katkaista päihdekierre joko lääkkeettömästi tai
lääkkeellisenä. Päihdehoitoon erikoistuneen laitoksen ja lapsen sijaishoitoon
sijoituksen tarkoituksena on, että lapsi ei käytä päihteitä, ei saa niitä käsiinsä eikä voi
niitä levittää laitoksessa ollessaan. Päihdekuntoutuksen aikaiset rajoitustoimenpiteet
ja niiden käyttäminen edellyttävät erityistä osaamista.
Päihdekuntoutukseen erikoistuneen laitoksen tulee olla uudisrakennus, jossa on
huoneet viidelle lapselle. Huoneiden koko tulee olla vähintään kooltaan 12 m2. Lapsen
omaan huoneeseen tulisi mahtua sängyn lisäksi muitakin huonekaluja. Myös
mahdolliseen rajoitustoimenpiteiden toteuttamista varten tulee olla erillinen
huone. Lisäksi rakennuksessa tulee olla nuorille varattu olohuone / oleskelutilat ja
keittiö. Yksikössä tulee olla myös peseytymistilat saunalla ja kodinhoitotilat. Lisäksi
rauhallinen tila esim. terapian toteuttamiseen, neuvottelutila ja henkilökunnan
tilat. Rakennuksen tulisi olla mahdollisimman kodinomainen jossa on huomioitu
hoitajakutsu – ja / tai päällekarkaussuojajärjestelmä. Myös kalusteissa tulee
huomioida turvallisuusnäkökulma mm. seiniin kiinnitettävillä kalusteilla.
Päihdekuntoutukseen erikoistuneen laitoksen henkilöstömitoituksen tarve on
vähintään 2 työntekijää/lapsi tai jopa erityisenhuolenpidon mitoitus 3 työntekijää /
lapsi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee olla pääosin AMK-
koulutuksen saaneita jja monialaisen työyhteisöön on hyvä kuulua päihde- ja
mielenterveystyöhän suuntautuneita lähihoitajia. Yövuorossa asiakkaiden ja
työntekijöiden turvallisuus tulee huomioida niin, että vuorossa on kaksi työntekijää..
Kaikilla työntekijöillä tulee olla MAPA tai AVEKKI-koulutus. Peruskoulutuksen lisäksi
henkilökunnan lisä- ja täydennyskoulutus tulee turvata. Näitä koulutuksia ovat
erilaiset terapia – ja menetelmäkoulutukset. Yksikön esimiehen tulee olla
koulutukseltaan ylemmän korkeakoulun suorittanut, mahdollisesti sosiaalityöntekijä.
Yksikön suuntaa antava kustannuslaskelma toimitetaan lautakunnan kokoukseen.
Vastauksen laadinnassa on hyödynnetty Lastensuojelun vaativan sijaishuollon
uudistamistyöryhmän loppuraporttia.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätetään palauttaa asia uudelleen valmisteluun.
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Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 244
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Toiminnallisesti laitoksen tulee perustua valmisteilla olevaan lakiuudistukseen koskien
vaativaa sijaishuoltoa ja sen määrittelyä. Vaativaa sijaishuolto tarvitsevat lapset joilla
on erityinen tuen tarve tai monialaisen tuen tarve. Erityinen tai monialainen tuen tarve
edellyttää suunnitelmallista ja tehostettua vaativaa erityisosaamista, monialaista
sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilliseen osaamiseen perustuvaa kuntouttavaa
työskentelyä sekä intensiivistä ammatillisesti koulutetun aikuisen läsnäoloa.
Päihdekuntoutus voidaan järjestää sosiaalihuollon palveluna lastensuojelussa
tilanteissa, jotka eivät edellytä sairaalahoitoa. Terveydenhuollollinen osaaminen on
välttämätöntä näissä sijaishuoltopaikoissa. Paljon päihteitä käyttävien lasten
sijaishuolto edellyttää mahdollisuutta katkaista päihdekierre joko lääkkeettömästi tai
lääkkeellisenä. Päihdehoitoon erikoistuneen laitoksen ja lapsen sijaishoitoon
sijoituksen tarkoituksena on, että lapsi ei käytä päihteitä, ei saa niitä käsiinsä eikä voi
niitä levittää laitoksessa ollessaan. Päihdekuntoutuksen aikaiset rajoitustoimenpiteet
ja niiden käyttäminen edellyttävät erityistä osaamista.
Päihdekuntoutukseen erikoistuneen laitoksen tulee olla uudisrakennus, jossa on
huoneet viidelle lapselle. Huoneiden koko tulee olla vähintään kooltaan 12 m2. Lapsen
omaan huoneeseen tulisi mahtua sängyn lisäksi muitakin huonekaluja. Myös
mahdolliseen rajoitustoimenpiteiden toteuttamista varten tulee olla erillinen
huone. Lisäksi rakennuksessa tulee olla nuorille varattu olohuone / oleskelutilat ja
keittiö. Yksikössä tulee olla myös peseytymistilat saunalla ja kodinhoitotilat. Lisäksi
rauhallinen tila esim. terapian toteuttamiseen, neuvottelutila ja henkilökunnan
tilat. Rakennuksen tulisi olla mahdollisimman kodinomainen jossa on huomioitu
hoitajakutsu – ja / tai päällekarkaussuojajärjestelmä. Myös kalusteissa tulee
huomioida turvallisuusnäkökulma mm. seiniin kiinnitettävillä kalusteilla.
Päihdekuntoutukseen erikoistuneen laitoksen henkilöstömitoituksen tarve on
vähintään 2 työntekijää/lapsi tai jopa erityisenhuolenpidon mitoitus 3 työntekijää /
lapsi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee olla pääosin AMK-
koulutuksen saaneita jja monialaisen työyhteisöön on hyvä kuulua päihde- ja
mielenterveystyöhän suuntautuneita lähihoitajia. Yövuorossa asiakkaiden ja
työntekijöiden turvallisuus tulee huomioida niin, että vuorossa on kaksi työntekijää..
Kaikilla työntekijöillä tulee olla MAPA tai AVEKKI-koulutus. Peruskoulutuksen lisäksi
henkilökunnan lisä- ja täydennyskoulutus tulee turvata. Näitä koulutuksia ovat
erilaiset terapia – ja menetelmäkoulutukset. Yksikön esimiehen tulee olla
koulutukseltaan ylemmän korkeakoulun suorittanut, mahdollisesti sosiaalityöntekijä.
Yksikön suuntaa antava kustannuslaskelma toimitetaan lautakunnan kokoukseen.
Vastauksen laadinnassa on hyödynnetty Lastensuojelun vaativan sijaishuollon
uudistamistyöryhmän loppuraporttia.
Uuden, erikoituneen lastensuojelulaitoksen perustamisessa tulee huomioida keväällä
2022 eduskunnan käsittelyyn tulevan lain vaatimukset ja sisältö. Kyseessä on
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lastensuojeluun liittyvä lakimuutos koskien vaativaa sijaishuoltoa.
Päihekuntoutukseen erikoitunut yksikkö täyttää vaativan sijaishuollon kriteerit.
Lakiluonnoksen mukaan vaativasijaishuolto tulisi valtion ja kuntien
järjestämisvastuulle. Nyt toimintaa toteuttavat myös yksityiset palveluntuottajat. Asiaa
valmistelevien ministertön virkamiesten mukaan lakivalmistelussa pyritään
huomioimaan myös lain toteuttamiseen liittyvät kustannukset.
Kesällä 2021 hyväksyttiin laki hyvinvoinalueesta. Myös tämän lain tuomat vaatimukset
tulee huomioida uusien yksiköiden perustamisessa. Näiden kahden edellä mainittujen
asioiden vuoksi päihdekuntoutukseen erikoistuneen lastensuojelulaitoksen
rakentaminen Porin kaupungin toimesta ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista.
Palvelulle on kuitekin tarve joten asia tulee saattaa esim. Vate- valmistelijoiden tietoon.
.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 698
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 28.04.2021 Lausunto valtuustoaloitteeseen PRIDno-2021-1407
Valtuutetut Mika Aho ja Milka Tommila jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa
22.3.2021 § 70 valtuustoaloitteen koskien päihdepalveluihin erikoistunut
palveluyksikköä alaikäisille päihderiippuvaisille Poriin. Kaupunginvaltuusto lähetti
asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
29.3.2021 § 233 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan, sivistyslautakunnan ja
Ankkuri-tiimin lausunnot .
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 11.5.2021 § 129 ja
perusturvalautakunnan lausunto 16.9.2021 § 244) ovat luettavissa asian
historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä Ankkuri-Tiimin lausunto on
asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
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Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 120,24.05.2021
Perusturvalautakunta, § 246,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 699, 04.10.2021
§ 699
Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin talousarvion ja
strategian laatimisen yhteydessä, valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen
allekirjoittaja Laura Pullinen
PRIDno-2021-2475
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 120
Vihreä valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Laura Pullinen jätti
kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki
ryhtyy arvioimaan talousarvion mielenterveysvaikutukset vuosittain sekä osana
seuraavan strategian valmistelua.
Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Kuntalaisten
mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin sosiaali- ja terveystoimialan päätökset.
Esimerkiksi turvallinen lapsuus, mielenterveystaitojen opetus ja työelämäosallisuus
sekä väkivallan, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat tutkitusti tehokkaita keinoja
mielenterveyden edistämiseksi.
Mielenterveyttä ja hyvinvointia edistämällä voidaan vähentää mielenterveyden
ongelmien sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia myös kunnallisella
tasolla. Palveluiden tarjoamisessa ja mielenterveysvaikutusten arvioinnissa on
kiinnitettävä erityishuomiota elämän taitekohtiin (perheen muodostaminen,
vanhemmaksi tulo, päivähoidon aloitus, koulun aloitus ja päättäminen,
asevelvollisuus, työelämään siirtyminen, työttömyys ja menetykset) ja
riskiryhmiin (oppimisvaikeudet, lastensuojelun tarve, päihde- ja huumeongelmat,
naisiin kohdistuva väkivalta) sekä ihmisiin, jotka kärsivät moninaisista ongelmista.
Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki arvioi seuraavan strategian sekä
vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia ja
kirjaa arvion liitteeksi hyväksyttäviin asiakirjoihin. Arviointiprosessin osaksi tulee ottaa
kokemusasiantuntijoiden ja alan asiantuntijoiden kuuleminen.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 246
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Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Perusturvalautakunta antaa seuraavan lausunnon:
Tehty aloite tuo esille vaikutuksen arvioinnin tärkeyttä ja kytkeä siihen mukaan yhtenä
näkökulmana mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen.
Kuntaliiton laatimassa materiaalissa vaikutusten ennakkoarvioinnissa tuodaan esille,
että vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla:
tarkastellaan eri päätösvaihtoehtojen arvioituja vaikutuksia
tarkastellaan päätöksen vaikutuksia jonkun kohderyhmän näkökulmasta
tarkastellaan, toteuttaako päätösvaihtoehto kunnan strategiaa ja toimintaa
ohjaavia suunnitelmia
punnitaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Ennakkoarviointia toteutetaan useilla eri nimillä/menetelmillä, joista laajin
arviointikokonaisuus on vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).
Muita mahdollisia vaikutusten ennakkoarviointeja, joissa vaikutuksia tarkastellaan
jostain yksittäisestä näkökulmasta, esimerkiksi mielenterveysvaikutusten arviointi tai
lapsivaikutusten arviointi. Esimerkiksi seuraavilla nimillä on toteutettu arviointeja:
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)
Sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA)
(Ympäristö)terveysvaikutusten arviointi (IVA) (TVA)
Mielenterveysvaikutusten arviointi (MIVA)
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)
Terveysvaikutusten arviointi
Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi
Kielellisten vaikutusten arviointi
Henkilöstövaikutusten arviointi
Yritysvaikutusten arviointi (YRVA)
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Kulttuurivaikutusten arviointi
Porin perusturvan ehdotus on, että mukaillaan Helsingin kaupungin mallia:
Keskitytään arvioimaan ennalta sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä
vaikutuksia.
Päätösvalmistelun käynnistyessä arvioidaan toimialan tai valmistelijan ja
esimiehen yhteistyönä onko päätöksellä merkittäviä vaikutuksia.
Vaikutusten arvioinnin raportoinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus on
suhteutettava ehdotuksen sisältöön ja ennakoitujen vaikutusten
merkitykseen. Vaikutusten arviointi on osa normaalia perustelupohdintaa, jota
systematisoidaan ja tuodaan näkyväksi arvioinnilla.
Vaikutusten arvioinninprosessin osaksi otetaan kokemusasiantuntijoiden ja alan
asiantuntijoiden kuuleminen.
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Ennakkoarviointia ei toteuteta esimerkiksi silloin kun kyseessä on tiedoksi
merkittävät asiat, oikaisuvaatimus, yksilöä koskeva asia, viran tai toimen
täyttäminen, hankintaasia, toiminnan seuranta tai tutkimusraportti tai tiedoksi
merkittävä asia. Ennakkoarviointia ei tarvitse tehdä myöskään kun vastataan
lausuntopyyntöihin, kirjeisiin ja esityksiin.”
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 699
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Talous- ja hallintoyksikön lausunto
Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen jätti
kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 § 120 valtuustoaloitteen koskien
mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa Porin kaupungin talousarvion ja
strategian laatimisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 31.5.2021 § 428 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja
konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön lausunnot.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunta 16.9.2021 § 246) ovat
luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä talous- ja
hallintoyksikön lausunto on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 116,24.05.2021
Sivistyslautakunta, § 181,14.09.2021
Kaupunginhallitus, § 700, 04.10.2021
§ 700
Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus, valtuustoaloite, Henna Kyhä
PRIDno-2021-2471
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 116
Valtuutettu Henna Kyhä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Kuntalain 26 § määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa:
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun,
elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.
Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen kunnassa.
Suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston laatima
aloite käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuustoaloitteet.
Valtuustoaloitteiden käsittelystä linjataan Porin hallintosäännön 14. luvussa. Suora
aloiteoikeus valtuustoon tarjoaa nuorille väylän vaikuttamiseen sekä lisää
nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suoran
aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain henkeä.
Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.
Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni
kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.
Näin ilmenee myös Porin Nuorisovaltuuston toimintasäännössä.
Aloiteoikeus on normaali käytäntö jo monessa Suomen kunnassa. Tämä selviää
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Nuorisovaltuustoselvityksestä (Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019), jonka mukaan 68 %:ssa kunnista nuorisovaltuustolla
on aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.
Porissa nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajansa ovat
lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloiteoikeus on hyvä tapa aktivoida nuoria
mukaan päätöksentekoon. Lasten ja nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on oleellinen osa lapsiystävällinen kunta –
kehittämistä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee Porin
lapsiystävällinen kunta työskentelyä.
Esitän, että Porin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus
kaupunginvaltuustossa.
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 181
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela, Petteri Lahti
tarja.koskela@pori.fi, petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Valtuutettu Henna Kyhä on jättänyt valtuustoaloitteen KV 24.5.2021 § 116
Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus:
"Kuntalain 26 § määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa:
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun,
elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.
Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen kunnassa.
Suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston laatima
aloite käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuustoaloitteet.
Valtuustoaloitteiden käsittelystä linjataan Porin hallintosäännön 14. luvussa. Suora
aloiteoikeus valtuustoon tarjoaa nuorille väylän vaikuttamiseen sekä lisää
nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suoran
aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain henkeä.
Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.
Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni
kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.
Näin ilmenee myös Porin Nuorisovaltuuston toimintasäännössä.
Aloiteoikeus on normaali käytäntö jo monessa Suomen kunnassa. Tämä selviää
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Nuorisovaltuustoselvityksestä (Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019), jonka mukaan 68 %:ssa kunnista nuorisovaltuustolla
on aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.
Porissa nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajansa ovat
lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloiteoikeus on hyvä tapa aktivoida nuoria
mukaan päätöksentekoon. Lasten ja nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on oleellinen osa lapsiystävällinen kunta –
kehittämistä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee Porin
lapsiystävällinen kunta työskentelyä.
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Esitän, että Porin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus
kaupunginvaltuustossa."
Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.
Sivistyslautakunnan lausunto:
Nuorisovaltuusto on toiminut Porissa vuodesta 2000 lähtien ja sen toiminta on
vakiintunut osaksi kaupungin päätöksenteko-organisaatiota. Nuorisovaltuustolla on
kaupunginvaltuuston lisäksi edustaja elinvoima- ja ympäristölautakunnassa,
perusturvalautakunnassa, sivistyslautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa.
Aloitteessa viitataan Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n toteuttamaan
Nuorisovaltuustoselvitykseen (2019), jonka mukaan 68 prosentissa selvitykseen
vastanneesta 185 kunnasta nuorisvaltuustolla on jo aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.
Nuorisovaltuuston suoran aloiteoikeuden kaupunginvaltuustolle voidaan katsoa
vahvistavan nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia, sillä suora aloiteoikeus
kaupunginvaltuustolle tarjoaa konkreettisen vaikuttamisväylän nuorille.
Nuorisovaltuuston edustajat ovat suurelta osin alle 18-vuotiaita, joten heillä ei ole
vielä mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä tai asettumalle ehdokkaaksi
kuntavaaleissa, toisin kuin muiden vaikuttamiselimien jäsenillä. Muita
vaikuttamistoimielimiä kaupungissa on vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta. Nuorisovaltuuston aloiteoikeutta tukee myös
se, että nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin, missä nuoret
voivat perehtyä päätöksentekojärjestelmään neutraalissa ympäristössä. Näin myös
nuorisovaltuuston tekemät aloitteet ovat puolueettomia.
Kuntalaisaloitteeseen verrattuna suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle tarjoaa
läpinäkyvän reitin nuorten aloitteille, sillä valtuuston kokoukset esitetään nykyisin
suorana verkossa ja kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat, joihin valtuuston
kokouksessa jätetty aloite kirjataan, julkaistaan myös verkossa. Kuntalaisaloitteita ei
pääsääntöisesti käsitellä kaupunginvaltuuston kokouksessa, mutta valtuustoaloitteet
palaavat aina valtuuston käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunta puoltaa edelliseen perustuen kaupunginvaltuustolle tehtävän
suoran aloiteoikeuden myöntämistä nuorisovaltuustolle.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 700
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
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johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Lausunto nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta
Valtuutettu Henna Kyhä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 §
116 valtuustoaloitteen koskien nuorisovaltuuston suoraa aloiteoikeutta.
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 428 pyytää
aloitteesta sivistyslautakunnan ja kaupunginlakimiehen lausunnot .
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 14.9.2021 § 181)
ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä
kaupunginlakimiehen lausunto 14.9.2021 on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 91,26.04.2021
Perusturvalautakunta, § 171,27.05.2021
Kaupunginhallitus, § 457,07.06.2021
Perusturvalautakunta, § 243,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 701, 04.10.2021
§ 701
Viikkarin Valkama takaisin eläkeläisten käyttöön, valtuustoaloite, Ari Nordström
PRIDno-2021-2015
Kaupunginvaltuusto, 26.04.2021, § 91
Valtuutettu Ari Nordström jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Avopalvelukeskus Viikkarin Valkama on rakennettu 1990-luvun alussa. Yli puolet
kustannuksista kattoi Raha-automaattiyhdistys. Vahvana perusteena oli kokoontumis-
ja harrastustilojen saaminen eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten käyttöön. Samalla
saatiin tilat silloin uusimuotoisen vanhusten päivätoiminnan käyttöön. Myös
eläkeläisten lounaspaikka aloitti toimintansa.
Avopalvelukeskus rakennettiin Porin Vanhustenkotiyhdistyksen omistukseen juuri
merkittävän taloudellisen tuen vuoksi. Parikymmentä vuotta toimittiin Porin
sosiaalitoimen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhdistyksen toiminnan
muuttuessa pääosa tiloista vuokrattiin Porin perusturvakeskukselle ja keittiö
yksityiselle yrittäjälle. Toiminta jatkui.
Kesken jääneen sote-uudistuksen uhkana, joskin epätodennäköisenä, oli käytön
väheneminen. Yhdistyksen talous ei olisi sitä kestänyt. Eäkeläisjärjestöjen tilojen
turvaamiseksi käytiin neuvotteluja ja päädyttiin luovuttamaan tilat Porin kaupungin
omistukseen. Neuvotteluissa järjestöjen kokoontumistilojen turvaaminen oli
keskeisenä keskustelun aiheena vaikka sitä ei suoraan kauppakirjaan merkittykään.
Kaupungilla ei ole hyväkuntoisesta talosta käytännössä muita kuluja kuin
kiinteistönhoitokustannukset.
Perusturvakeskus jatkoi toimintaa kaupungin vuokralaisena ja tilat olivat jotakuinkin
samanlaisessa käytössä kuin aikaisemminkin. Myös pienen, aina omistamansa
neuvolahuoneiston kaupunki antoi vanhuspalveluiden käyttöön.
Taloon tuli lisää vanhusten palvelukokonaisuuden asiakaspalvelua.
Syksyllä 2020 tilanne muuttui merkittävästi. Perusturvakeskus irtisanoi kaiken
eläkeläisjärjestöjen toiminnan talosta. Monikäyttöiseen ja suosittuun Saarelma-
kokoustilaan on siirretty Himmelin päivätoiminta. Tila on siihen hyvin kyseenalainen,
koska kävijät joutuvat esim. käyttämään aulakäytävällä olevia WC-tiloja. Samoja
käyttävät kaikki muutkin talossa käyvät, myös kahvion ja lounaspaikan asiakkaat.
Viimeinen järkyttävä uutinen on, ettei lounaspaikkaa olla tänä kesänä ollenkaan
avaamassa eläkeläisille. Muuta yritystoimintaa siellä kyllä harjoitetaan. Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksen perustarkoitus on
lähes kokonaan kadotettu.
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Kaupungin hallintosäännön mukaisin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy nopeisiin
toimiin Viikkarin Valkaman palauttamiseksi eläkeläisten ja eläkeläisjärjestöjen
käyttöön. Valmistelussa tulee huomioida tulevan Sote-alueen ja kaupungin välinen
työnjako. Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle jäävä hyvinvoinnin edistäminen
jää kaupungin vastuulle. Viikkarin Valkama tulee ainakin pääosin varata tähän työhön,
jossa eläkeläisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta ovat merkittävässä roolissa. Vaikka
Raha-automaattiyhdistyksen avustusehtojen mukainen rajoitusaika on virallisesti
umpeutunut niin kyllä kaupungin pitää kantaa moraalinen vastuunsa avustuksista ja
niiden käyttötarkoituksista myös tulevaisuudessa.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 27.05.2021, § 171
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite, Viikkarin Valkama takaisin eläkeläisten käyttöön, Ari Nordström.
Porin vanhustenkotiyhdistys ry on vuokrannut keittiötilat yksityiselle
palveluntuottajalle 30.9.2013. Sopimuksessa sanotaan, että palveluntuottajalla on
yksinoikeus ravitsemustuotteiden –ja palveluiden tarjoamiseen avopalvelukeskus
Viikkarin Valkaman sali-, kokous- ja muissakin tiloissa. On erittäin harmillista, että
lounas mahdollisuutta ei tänä kesänä ole eläkeläisille eikä muillekaan asiakkaille.
Viime vuoden aikana lounasta ei ole voitu tarjoilla korona rajoitusten vuoksi.
Porin Vanhustenkotiyhdistys ry vuokrasi Viikkarin Valkaman tilat 11.8.2014 Porin
perusturvalle. Tila käsittää kaikki muut Viikkarin Valkaman tilat paitsi ulkopuoliselle
vuokratut keittiö- ja kahvilatilat. Tällä hetkellä Viikkarin Valkaman yläkerran tiloissa
työskentelee iäkkäiden palveluiden asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevien
palveluiden työntekijöitä muun muassa sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia ja
Viikkarin Valkaman päivätoiminta, Toivola.
Alakerran tiloissa on iäkkäiden palveluiden Seniorineuvola ja neuvontapalvelu
Ikäpiste, lisäksi Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan ja avunvälityksen työntekijät,
avointen harrastekerhojen työntekijä sekä ateriayhdyshenkilön työtilat. Kaksi
ennaltaehkäisevää työtä tekevää muistihoitajaa ottaa asiakkaita myös vastaan
alakerran tiloissa.
Vuoden 2021 alusta alkaen alakerrassa Saarelma kokoustilassa on toiminut
Palvelukeskus Himmelistä muuttanut päivätoiminta, joka nyt on Viikkarin Valkaman
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päivätoiminta, Onnela. Himmeli on menossa peruskorjaukseen, joten oli luontevaa
siirtää päivätoiminta Viikkarin Valkamaan, jossa jo toimii entuudestaan iäkkäiden
palveluiden järjestämää päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa. Asiakkailta saadun
palautteen mukaan Viikkarin Valkaman päivätoimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä ja
paikka on hyvällä keskeisellä paikalla. Alakerrassa toimii lisäksi kaksi yksityistä
palveluntuottajaa, kampaaja ja jalkahoitaja, joiden palveluita päivätoiminnan asiakkaat
voivat helposti hyödyntää.
Avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa on aktiivisesti kehitetty iäkkäiden palveluiden
asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan keskukseksi, jossa on paljon
ikäihmisille suunnattua toimintaa; vapaaehtois- ja ysätävätoimintaa, avunvälitystä,
kerhoja, palveluohjausta, neuvonta- ja neuvolatoimintaa. Viikkarin Valkamassa on
tavattavissa mm. omaishoidon tuen palveluohjaajat, perhehoidon palveluohjaaja,
sosiaalityöntekijät ja tiloissa pidetään 80-vuotta täyttäville kuntalaisille hyvinvointi
infoja, joissa kerrotaan laajasti Porin perusturvan palveluista. Vapaaehtoistoiminta
Liisan kerhotoiminnan mahdollistamiseksi kaikki käytössä olevat kokoustilat on otettu
käyttöön ja myös mm. toinen alakerran saunatiloista on muutettu käsityö- ja
askartelutilaksi. Alakerran toinen saunatila on päivätoiminnan asiakkaiden käytössä.
Osa Porin alueen eläkeläisyhdistyksistä ja – järjestöistä on aiemmin kokoontunut ja
pitänyt kokouksia ja tilaisuuksia Viikkarin Valkaman tiloissa. Yhdistysten
puheenjohtajat kutsuttiin koolle syksyllä 2020 ja heille pidettiin keskustelu-
/tiedotustilaisuus tilojen käytön muuttumisesta. Porissa on yhdistykselle varattavissa
myös muita tiloja esimerkiksi Satakunnan yhteiskeskuksesta, Porin nuorisotalolta sekä
yksityisiä tiloja.
Perusturvan iäkkäiden palveluiden oma toiminta on kaiken aikaa lisääntynyt ja tilojen
käyttö ja tarve on edelleen kasvavaa. Tästä syystä tiloja ei ole enää ollut mahdollista
antaa yhdistysten käyttöön vaan tarkoituksena on edelleen kehittää avopalvelukeskus
Viikkarin Valkamaa kaikkien Porin perusturvan iäkkäiden asiakkaiden yhteiseksi
palvelu- ja virkistyskeskukseksi. Eläkeläisille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa
on siis paljon ja jo yksistään päivätoiminnan asiakkaita käy normaaliaikana talossa
runsas sata henkeä viikossa, Liisan kerhotoiminnan ja Seniorineuvolan sekä
palveluohjauksen asiakaskunnan lisäksi.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätetään palauttaa asia uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus, 07.06.2021, § 457
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
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Valtuutettu Ari Nordström jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 §
91 valtuustoaloitteen koskien Viikkarin Valkaman palauttamista takaisin eläkeläisten
käyttöön. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.5.2021 § 336 pyytää
asiassa perusturvalautakunnan lausunnon. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 27.5.2021 § 171.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 243
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Porin vanhustenkotiyhdistys ry on vuokrannut keittiötilat yksityiselle
palveluntuottajalle 30.9.2013. Sopimuksessa sanotaan, että palveluntuottajalla on
yksinoikeus ravitsemustuotteiden –ja palveluiden tarjoamiseen avopalvelukeskus
Viikkarin Valkaman sali-, kokous- ja muissakin tiloissa. Koronarajoitukset sulkivat kaikki
lounaspaikat viime vuonna joksikin aikaa. Tällöin Ailavin kahvilasta oli mahdollista
ostaa lounasta mukaan pakattuina annoksina. Rajoitusten hellitettyä lounasta on
voinut nauttia myös paikanpäällä kahviossa tai salissa. Suuri osa asiakkaista on
halunnut tänä korona-aikana ottaa kotiin ateriapalvelun. Koska Viikkarin Valkamassa
käy pääosin riskiryhmäläisiä, kaikki on haluttu tehdä turvallisuus ja terveys edellä.
Mikäli rajoituksia ei jälleen kiristetä, lounaspaikka avautuu täysimittaisena syyskuun
15 pv.
Porin Vanhustenkotiyhdistys ry vuokrasi Viikkarin Valkaman tilat 11.8.2014 Porin
perusturvalle. Tila käsittää kaikki muut Viikkarin Valkaman tilat paitsi ulkopuoliselle
vuokratut keittiö- ja kahvilatilat. Tällä hetkellä Viikkarin Valkaman yläkerran tiloissa
työskentelee iäkkäiden palveluiden asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevien
palveluiden työntekijöitä muun muassa sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia ja
Viikkarin Valkaman päivätoiminta, Tupala.
Alakerran tiloissa on iäkkäiden palveluiden Seniorineuvola ja neuvontapalvelu
Ikäpiste, lisäksi Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan ja avunvälityksen työntekijät,
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avointen harrastekerhojen työntekijä sekä ateriayhdyshenkilön työtilat. Kaksi
ennaltaehkäisevää työtä tekevää muistihoitajaa ottaa asiakkaita myös vastaan
alakerran tiloissa.
Vuoden 2021 alusta alkaen alakerrassa Saarelma kokoustilassa on toiminut
Palvelukeskus Himmelistä muuttanut päivätoiminta, joka nyt on Viikkarin Valkaman
päivätoiminta, Onnela. Himmeli on menossa peruskorjaukseen, joten oli luontevaa
siirtää päivätoiminta Viikkarin Valkamaan, jossa jo toimii entuudestaan iäkkäiden
palveluiden järjestämää päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa. Asiakkailta saadun
palautteen mukaan Viikkarin Valkaman päivätoimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä ja
paikka on hyvällä keskeisellä paikalla. Alakerrassa toimii lisäksi kaksi yksityistä
palveluntuottajaa, kampaaja ja jalkahoitaja, joiden palveluita päivätoiminnan asiakkaat
voivat helposti hyödyntää.
Avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa on aktiivisesti kehitetty iäkkäiden palveluiden
asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan keskukseksi, jossa on paljon
ikäihmisille suunnattua toimintaa; vapaaehtois- ja ysätävätoimintaa, avunvälitystä,
kerhoja, palveluohjausta, neuvonta- ja neuvolatoimintaa. Viikkarin Valkamassa on
tavattavissa mm. omaishoidon tuen palveluohjaajat, perhehoidon palveluohjaaja,
sosiaalityöntekijät ja tiloissa pidetään 80-vuotta täyttäville kuntalaisille hyvinvointi
infoja, joissa kerrotaan laajasti Porin perusturvan palveluista. Vapaaehtoistoiminta
Liisan kerhotoiminnan mahdollistamiseksi kaikki käytössä olevat kokoustilat on otettu
käyttöön ja myös mm. toinen alakerran saunatiloista on muutettu käsityö- ja
askartelutilaksi. Alakerran toinen saunatila on päivätoiminnan asiakkaiden käytössä.
Osa Porin alueen eläkeläisyhdistyksistä ja – järjestöistä on aiemmin kokoontunut ja
pitänyt kokouksia ja tilaisuuksia Viikkarin Valkaman tiloissa. Yhdistysten
puheenjohtajat kutsuttiin koolle syksyllä 2020 ja heille pidettiin keskustelu-
/tiedotustilaisuus tilojen käytön muuttumisesta. Porissa on yhdistykselle varattavissa
myös muita tiloja esimerkiksi Satakunnan yhteiskeskuksesta, Porin nuorisotalolta sekä
yksityisiä tiloja.
Perusturvan iäkkäiden palveluiden oma toiminta on kaiken aikaa lisääntynyt ja tilojen
käyttö ja tarve on edelleen kasvavaa. Tästä syystä tiloja ei ole enää ollut mahdollista
antaa yhdistysten käyttöön vaan tarkoituksena on edelleen kehittää avopalvelukeskus
Viikkarin Valkamaa kaikkien Porin perusturvan iäkkäiden asiakkaiden yhteiseksi
palvelu- ja virkistyskeskukseksi. Eläkeläisille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa
on siis paljon ja jo yksistään päivätoiminnan asiakkaita käy normaaliaikana talossa
runsas sata henkeä viikossa, Liisan kerhotoiminnan ja Seniorineuvolan sekä
palveluohjauksen asiakaskunnan lisäksi.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 701
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Valtuutettu Ari Nordström jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 § 91
valtuustoaloitteen koskien Viikkarin Valkamaa takaisin eläkeläisten
käyttöön. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.5.2021 § 336 pyytää
asiassa perusturvalautakunnan lausunnon.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunnan lausunto 16.9.2021 §
243) ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 115,24.05.2021
Sivistyslautakunta, § 180,14.09.2021
Kaupunginhallitus, § 702, 04.10.2021
§ 702
Himmelin arvokkaan irtaimiston ja taideteosten luettelointi ja tulevan käytön suunnittelu,
valtuustoaloite, Sinikka Alenius
PRIDno-2021-2470
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 115
Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Vanhainkoti Himmelin uutta käyttöä ja peruskorjausta valmistellaan. Tähän
suunnitteluun on liitettävä Himmelissä olevan irtaimiston käyttö. Irtaimisto on
aikanaan arkkitehti Pietilän Himmeliä varteen suunnittelemaa. Muun muassa
kalusteet ovat Artekin. Ne on suunniteltu nimenomaan Himmeliä varten. Kaupungin,
Sampolan Palvelukeskus Oy:n omistajana tulee pitää huolta siitä, että irtaimisto on
luetteloitu ja tuleva käyttö suunniteltu. mistajaohjausyksikön tulee huolehtia tästä.
Erityistä huomiota vaativat tekstiilitaiteilijoiden, Päikki Prihan ja Kaarina Heikinheimon
tekstiilitaideteokset. Teokset ovat tasearvoltaankin kymmeniä tuhansia euroja. Hyvä
ratkaisu on, että kaupunki hankkii teokset suoraan omistukseensa. Teokset kuuluvat
taidemuseon kokoelmiin. Taidemuseolla on ammattitaito huolehtia taideteoksista.
Ehdotan, että kaupunginhallitus kehottaa omistajaohjausyksikköä valvomaan
Himmelin irtaimiston luettelointia ja tulevan käytön suunnittelua.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 §
115 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Vanhainkoti Himmelin uutta käyttöä ja peruskorjausta valmistellaan. Tähän
suunnitteluun on liitettävä Himmelissä olevan irtaimiston käyttö. Irtaimisto on
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aikanaan arkkitehti Pietilän Himmeliä varteen suunnittelemaa. Muun muassa
kalusteet ovat Artekin. Ne on suunniteltu nimenomaan Himmeliä varten. Kaupungin,
Sampolan Palvelukeskus Oy:n omistajana tulee pitää huolta siitä, että irtaimisto on
luetteloitu ja tuleva käyttö suunniteltu. Omistajaohjausyksikön tulee huolehtia tästä.
Erityistä huomiota vaativat tekstiilitaiteilijoiden, Päikki Prihan ja Kaarina
Heikinheimon tekstiilitaideteokset. Teokset ovat tasearvoltaankin kymmeniä tuhansia
euroja. Hyvä ratkaisu on, että kaupunki hankkii teokset suoraan omistukseensa.
Teokset kuuluvat taidemuseon kokoelmiin. Taidemuseolla on ammattitaito huolehtia
taideteoksista.
Ehdotan, että kaupunginhallitus kehottaa omistajaohjausyksikköä valvomaan
Himmelin irtaimiston luettelointia ja tulevan käytön suunnittelua.”
Sivistystoimialan lausunto:
Himmeli on läpeensä suunniteltu kokonaistaideteos.
Himmelin koko kalusto on inventoitu kesän 2021 aikana peruskorjaussuunnittelun
tarpeisiin. Satakunnan Museon rakennustutkija ja esinekonservaattori katsovat, että
kiinteistön käyttöesineistä kaikkein arvokkaimpia ja toivottavasti peruskorjauksen
jälkeen talossa edelleen säilytettäviä ovat Pietilöiden Himmeliä varten suunnittelemat
kalusteet ja valaisimet. Pietilät ovat suunnitelleet etenkin murretun punaisen eri
sävyillä maalatut selkänojalliset penkit ja tuolit sekä useissa eri tiloissa olevat valkeat
isommat pöydät ja istuinryhmiin liittyvät punaiset pikkupöydät. Ne tulee
peruskorjauksen yhteydessä kunnostaa ja säilyttää. Kunnostaa ja säilyttää kannattaa
mahdollisuuksien mukaan myös heti rakennuksen käyttöönoton yhteydessä hankitut
Artekin ja Askon kalusteet. Käytöstä ja myös varastoista ovat jo poistuneet
asukkaiden alkuperäiset sängyt. Jatkossa myöskään yöpöytiä ei tulla kovin paljon
tarvitsemaan.
Porin kaupungin omistukseen ja Porin taidemuseon hallinnoimaan Porin kaupungin
taidekokoelmaan tulisi siirtää seuraavat Himmeliin rakentamisvaiheessa tilatut
taideteokset:
ensimmäisen kerroksen valmisteluhuoneessa sijaitseva Päikki Prihan
käsinpainetusta pellavasta toteuttama Väistyvä Varjo
toisen kerroksen hallissa sijaitseva Kaarina Heikinheimon tekstiiliteos sekä
kolmannen kerroksen hallissa sijaitseva Päikki Prihan käsinpainetusta
puuvillakankaasta, sametista ja karvalangasta valmistama Merikarhut.
Lisäksi Porin kaupungin omistukseen tulisi siirtää Himmelin puutarhassa sijaitseva
Raili ja Reima Pietilän suunnittelema kaakeloitu suihkukaivo, jolloin teos tulee
kaupungin ylläpitämän julkisen taiteen hoidon piiriin. Porin kaupungin
taidekokoelmaan luetteloituina em. teokset tulevat helpommin tutkijoiden ja yleisön
ulottuville mm. Finna.fi -hakupalvelun kautta.
Kaarina Heikinheimon ja Päikki Prihan tekstiiliteokset, Raili ja Reima Pietilän
puutarhaan suunnittelema suihkukaivo ja Annukka Pietilän sisääntuloaulaan
suunnittelema moniosainen kaakelointi tulee säilyttää osana rakennuksen
arkkitehtuuria myös remontin jälkeen.
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Suihkukaivon omistajan muuttuessa pitää ottaa huomioon Himmelin puutarha-alueen
maanomistaja ts. suihkukaivon siirtämisen suoraan kaupungin omistukseen ei tule
tuottaa ylimääräisiä kustannuksia maavuokrien tms. muodossa.
Sampolan Palvelukeskus OY:n tulee huolehtia, että peruskorjauksen aikana em.
käyttöesineiden ja taideteosten suojaamisen, pakkauksen, kuljettamisen ym.
toimenpiteiden osalta konsultoidaan tapauskohtaisesti museopalveluiden
asiantuntijoita oikeanlaisten ja riittävien toimenpiteiden varmistamiseksi ja
toteuttamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.10.2021, § 702
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Alkuperäinen, Lausunto PRIDno-2021-2470 Himmelin irtaimisto ja taideteokset,
Sampolan Palvelukeskus Oy
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Lausunto PRIDno-2021-2470 Himmelin irtaimisto ja taideteokset, Sampolan
Palvelukeskus Oy
Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 §
115 valtuustoaloitteen koskien Himmelin arvokkaan irtaimiston ja taideteosten
luettelointia ja tulevan käytön suunnittelua. Kaupunginvaltuusto lähetti asian
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
31.5.2021 § 428 pyytää aloitteesta Sampolan Palvelukeskus Oy:n ja
sivistyslautakunnan lausunnot.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 14.9.2021 § 180)
ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä
Sampolan Palvelukeskuksen lausunto on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 703
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala
PRIDno-2020-6094
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
Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa täyttölupaa:
Lavian yhtenäiskoulun rehtori, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, vakinainen
virkasuhde 1.1.2022 alkaen, PORI-03-133-21
Täyttölupapyyntö: Lavian yhtenäiskoulun rehtori, 1.1.2022 alkaen
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toistaiseksi. Viranhaltija on irtisanoutunut 31.7.2021. Virkaa (2281) hoidetaan
määräaikaisesti 31.12.2021 saakka. Viran täyttäminen on välttämätöntä, koska
rehtorius on lakisääteinen tehtävä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat:
Lavian yhtenäiskoulun rehtori, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, vakinainen
virkasuhde 1.1.2022 alkaen, PORI-03-133-21
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistystoimiala
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§ 704
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Tekninen lautakunta 21.09.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 29.09.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Tekninen lautakunta

21.9.2021

23.9.2021

24.9.2021

Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta

29.9.2021

29.9.2021

30.9.2021

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 705
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema,
22.09.2021
§ 9 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 22.09.2021
§ 10 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 22.09.2021
Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
§ 7 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 28.09.2021
Aluepalopäällikkö, Pori
§ 30 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema, 28.09.2021
§ 31 Ylipalomiehen tehtävien hoito, Meri-Porin paloasema, 28.09.2021
Henkilöstöjohtaja
§ 155 Neuvottelu työsuhteen ketjutus, 22.09.2021
§ 156 Sosiaalityöntekijöiden opiskelu työajalla, 23.09.2021
§ 157 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 27.09.2021
§ 159 Teknisen toimialajohtajan sijaisuus rekrytoinnin ajaksi, 28.09.2021
§ 160 Palvelussuhdepäällikön tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen,
28.09.2021
§ 161 Työkokemuslisän maksaminen, 28.09.2021
§ 162 Ohjeistus etätyön periaatteista, 28.09.2021
Kaupunginjohtajan sijaisena toimialajohtaja Lauri Kilkku
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 16 Olympiapronssimitalistin huomioiminen, stipendi, 24.09.2021
Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Lisäpalkka, tehtävän määräaikainen olennainen muutos, 28.09.2021
Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Päätös Trimble-järjestelmän versiopäivityksestä ja siihen liittyvien moduleiden
korvaamisesta, 27.09.2021
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 706
Tiedoksi merkittävät asiat
1) Satakuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille Maakuntavaltuuston 11.10.2021
kokouksen esityslistan. Esityslista on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3mc42pl
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§689
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta.
Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa
valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
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alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden
kirjaamoon, osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§675, §676, §677, §678, §679, §680, §681, §682, §683, §684, §685, §686, §687, §688,
§690, §693, §695, §696, §697, §698, §699, §700, §701, §702, §703, §704, §705, §706
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§691, §692, §694
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

