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§ 441
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginhallitus päätti, johtuen Porin kaupungin etätyösuosituksen jatkumisesta
31.12.2020 asti, että kaupunginhallitus pitää syyskauden 2020 kokouksensa
pääsääntöisesti etäkokouksina.
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§ 442
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Hatanpää ja Juha Kantola (varalla Arja Laulainen).
Pöytäkirja tarkastetaan 7.9.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Hatanpää ja Anne Liinamaa (varalla Arja
Laulainen).
Pöytäkirja tarkastetaan 7.9.2020.
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§ 443
Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020
PRIDno-2020-4257
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemus
Valtionvarainministeriö on 4.8.2020 kunnan- ja kaupunginhallituksille lähetetyllä
kirjeellä esittänyt kuntien haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotusta vuonna 2020. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan
peruspalvelujenvaltionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta
harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan
myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa. Harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 60 miljoonaa euroa ja
korotusta on haettava 31.8.2020 mennessä.
Hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää
syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan
valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita
kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö
asettaa avustusten käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden
tasapainottamissuunnitelman lisäksi.
1.
Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa
olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus
on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin
kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
2.
Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin,
jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia
tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja
tiedossa olevien tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.
Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2020 tilannetta. Perusteluissa tulee
erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä
poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hakea 3.000.000 euron suuruista harkinnanvaraista
valtionosuuden korotusta vuodelle 2020 liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti.
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Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Valtiovarainministeriö
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§ 444
Visit Pori Oy:n liiketoiminnan siirtäminen osaksi kaupungin toimintaa
PRIDno-2020-4370
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Laurila, Lauri Kilkku
liisa.laurila@pori.fi, lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Liitteet

1 Liiketoiminnan siirto
Osana kaupunginvaltuuston hyväksymää konsernihallinnon ja ympäristö- ja
lupapalvelut toimialan organisaatiouudistusta päätettiin myös Visit Porin liiketoiminta
ja koko henkilöstö siirtää osaksi Porin kaupunkia. Joitakin toimintoja,
matkanjärjestäjäpalveluihin liittyvät ja verkkokaupat, jäävät ainakin väliaikaisesti Visit
Pori Oy:lle, mutta pääosin liiketoiminta ja koko henkilöstö siirtyy Porin kaupungille
1.9.2020 lukien.
Asiassa on elokuun 2020 aikana käyty yhteistoimintamenettely ja taloushallinto
huomioi kaupungin talousarvion siltä osin, kun toiminnot ja henkilöstö siirtyvät
suoraan kaupungille.
Esityslistan liitteenä on luonnos liiketoiminnan ja henkilöstön siirtämiseksi Porin
kaupungille.
Visit Pori Oy hyväksyy siirron sekä siihen liittyvän sopimuksen omalta osaltaan.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston tekemän organisaatiouudistusta
koskevan päätöksen mukaisesti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Visit Porin Oy:n
liiketoiminnan ja henkilöstön siirtoa 1.9.2020 lukien koskevan sopimuksen ja oikeuttaa
toimialajohtaja Lauri Kilkun allekirjoittamaan sen sekä tarvittaessa tekemään siihen
vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.
Kaupunginhallitus hyväksyy ko. liiketoiminnan ja henkilöstön siirtoa koskevat
määrärahasiirrot, jotka vaikuttavat elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon
vuodelle 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
elinkeino- ja ympäristötoimiala/ toimialajohtaja Lauri Kilkku, Visit Pori Oy,
henkilöstöjohtaja
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Kaupunginhallitus, § 277,13.05.2019
Kaupunginhallitus, § 300,20.05.2019
Kaupunginhallitus, § 641,25.11.2019
Tarkastuslautakunta, § 105,10.12.2019
Tarkastuslautakunta, § 6,28.01.2020
Kaupunginhallitus, § 182,30.03.2020
Kaupunginhallitus, § 274,11.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 64,18.05.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 64,24.06.2020
Kaupunginhallitus, § 445, 31.08.2020
§ 445
Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän
arviointi / Hallintosäännön muuttaminen / Toimintasäännön hyväksyminen
PRIDno-2019-2581
Kaupunginhallitus, 13.05.2019, § 277
Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen otsikossa mainitun ylimääräisen
asiakohdan.
Pori-sopimuksen mukaan Porin organisaatiouudistuksen vaikutuksia arvioidaan
viimeistään valtuustokauden puolessa välissä vuonna 2019. Silloin sovitaan sekä
virkaorganisaatioon että luottamushenkilöorganisaatioon tarvittavista
kehittämistoimenpiteistä.
Porin kaupungin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke käynnistettiin helmikuussa
2019. Siihen osallistuvat sekä kaupunginjohtajan että toimialojen johtoryhmät. Tämän
kehittämishankkeen osana voidaan tehdä valtuustosopimuksen mukainen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja samalla johtamisjärjestelmän arviointi.
Ajankohta on sopiva, koska vielä on riittävästi aikaa valmistautua, jos seuraavan
valtuustokauden alusta halutaan siirtyä nykyisestä kaupunginjohtaja- ja
toimialajohtajamallista pormestari- ja apulaispormestarimalliin tai muuhun nykyisestä
poikkeavaan johtamisjärjestelmään.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
Käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arvioinnin, joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin
pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla
myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi
ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;
Asettaa arvioinnille ohjausryhmän, johon pyydetään valitsemaan edustajat
kaikista valtuustossa edustettuina olevista puolueista;
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Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle
läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;
Todeta, että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta, jonka kokouksista
maksetaan kokouspalkkio ja
Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora
Oy:ltä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon
mukaista toimeksiantoa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 20.05.2019, § 300
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019/277 §
- Käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten
ja johtamisjärjestelmän arvioinnin, joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin
pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla
myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan
kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;
- Asettaa arvioinnille ohjausryhmän, johon pyydetään valitsemaan edustajat kaikista
valtuustossa edustettuina olevista puolueista;
- Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle
läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;
- Todeta, että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta, jonka kokouksista
maksetaan kokouspalkkio ja
- Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä
kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon mukaista
toimeksiantoa.
Tamora Oy:n tarjous ja kuvaus arvioinnin sisällöstä esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
ohjausryhmään sekä
- valita ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa
mukaan.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
ohjausryhmään sekä
- valitsi ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Krista Kiuru pj, vara Sonja Myllykoski
Arja Laulainen , vara Pirjo Mäki
Esa J. Wahlman, Esa J. Anttila
Erno Välilmäki, vara Mika Aho
Raisa Ranta, vara Milka Tommila
Anttivesa Knuuttila, varapuheenjohtaja, vara Veera Forsbacka
Satu Hatanpää, vara Petri Lahtinen
Mari Kaunistola, vara Mika Tuovinen
Ismo Läntinen, vara Petri Huru
Tommi Salokangas, vara Arto Nurmi
Laura Pullinen, vara Minna Haavisto
Tapio Huhtanen, vara Aila Korkeaoja
Simo Korpela, vara Irma Roininen
Ari Jalonen, vara Marko Järvinen
Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja
kaupunginjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin.
Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa
mukaan.

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 641
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Pori sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arviointi ehdotukset kehitta#mistoimista 25.10.2019
2 Pori Johtamisjärjestelmän arvioinnin prosessi
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko.
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arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti
hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa
edustettuna olevasta puolueesta.
Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä
ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille
18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista.
Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ja prosessikuvaus ovat esityslistan liitteinä.
Päätösesitykseen on muotoiltu ehdotukset viranhaltijaorganisaatioon kohdistuvista
kehittämistoimenpiteistä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallitukselle toimitetut
toimenpide-ehdotukset ja prosessikuvauksen.
Toimenpide-ehdotus 1.
Kaupunginhallitus toteaa, että Tulevaisuusfoorumin valmistelu on käynnistynyt
kaupungin johtoryhmässä.
Toimenpide-ehdotus 3.
Kaupunginhallitus toteaa, että tästä alkaen osavuosikatsauksissa arvioidaan kaikkien
kolmen poikkihallinnollisen ohjelman toteutumista.
Toimenpide-ehdotukset 2 ja 4 - 7.
Kaupunginhallitus päättää antaa konsernihallinnon toimialajohtajalle toimeksiannon
valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat
sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.
Toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7 kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan
lausunnon 31.12.2019 mennessä.
Toimenpide-ehdotukset 11 - 15.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset 11 - 15 on jo pantu täytäntöön.
Toimenpide-ehdotus 16.
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella
konsernipalvelut - nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät
ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.
Toimenpide-ehdotukset 17 -19.
Kaupunginhallitus päättää antaa henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella
muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät
sekä HR-viestinnän vahvistamisen 28.2.2020 mennessä.
Toimenpide-edotus 20.
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Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotuksen 20 valmistelu (Teljäntorin
monitilatoimistohanke ja "Puuma2020 -joustotyökokeilu) on jo käynnissä.
Äänestykset
Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arviointi, toimenpiteet JAA = pohjaehdotus, EI = palautus
Jaa
Arja Laulainen
Diana Bergroth-Lampinen
Raisa Ranta
Esa Wahlman
Mika Aho
Satu Hatanpää
Mari Kaunistola
Ei
Sanna Grönmark
Petri Huru
Tommi Salokangas
Tyhjä
Juha Kantola
Päätös
Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä
päätösehdotuksen äänin 7 – 3, 1 tyhjä.
Sanna Grönmark jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Yksilöityjä toimenpide-
ehdotuksia ei voi hyväksyä ennen kuin raportin tausta-aineistoa on avattu siten, että
johtopäätökset voidaan osoittaa tutkitusta aineistosta nousevaksi."

Tarkastuslautakunta, 10.12.2019, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Liitteet

1 Pori sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arviointi ehdotukset kehitta#mistoimista 25.10.2019
2 Pori Johtamisjärjestelmän arvioinnin prosessi
Kaupunginhallitus on 25.11.2019 pitämässään kokouksen 641 §:ssä käsitellyt Pori-
sopimuksen mukaista organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän
arviointia:
"Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko.
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arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti
hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa
edustettuna olevasta puolueesta.
Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä
ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille
18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista."
Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7
kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon 31.12.2019 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Päätösehdotus tuodaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa lausunnon valmisteltavaksi ja palaa
asiaan tammikuun kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 28.01.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Kaupunginhallitus on 25.11.2019 pitämässään kokouksen 641 §:ssä käsitellyt Pori-
sopimuksen mukaista organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän
arviointia:
"Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko.
arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti
hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa
edustettuna olevasta puolueesta.
Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä
ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille
18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista."
Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7
kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon 31.12.2019 mennessä.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa lausunnon valmisteltavaksi ja palaa
asiaan tammikuun kokouksessa. Asian käsittely ilmenee historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
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Tarkastuslautakunta päättää antaa kaupunginhallituksen pyyntöön seuraavan
lausunnon:
Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen 641 §:n johdosta konsultin
suositusten kohdista 6 ja 7
Johtamisjärjestelmän prosessikuvauksen mukaan muutosjohtamisen kyvykkyyden
360-arvio tehtiin ylimmälle johdolle ja kohdennettiin kaikille toimialoille.
Teemahaastatteluihin osallistui muun muassa toimialajohtajia, liikelaitosten johtajat
sekä osa yksiköiden päälliköistä. Muista toimialoista ja liikelaitoksista poiketen
tarkastustoimen viranhaltijoita ei ole kuultu teemahaastatteluissa. Konsulttiselvityksen
suositukset sisältävät kuitenkin merkittävästi tarkastustoimen järjestämiseen
kohdistuvia suosituksia.
Konsultin suositus kohdassa 06 toteaa aivan oikein tarkastuslautakunnan
laajentuneen roolin kuntakonsernin toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden
järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa.
Tarkastustoimen rooliin kuuluu toimia arviointityön, sisäisen tarkastuksen ja
tilintarkastuksen yhteensovittajana.
Kuntalain vaatimusten ja hallintosäännön mukaan ulkoinen valvonta järjestetään
toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen tarkastuksen säännöt sisältyvät
kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintasääntöön.
Sisäisen valvonta on toimivalle johdolle kuuluva osa hyvää johtamista ja voidaan
ymmärtää myös sisäisenä ohjauksena. Johto ohjaa henkilöstöä toimimaan kaupungin
tavoitteiden ja sääntöjen mukaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta kuuluu viime kädessä
kaupunginhallitukselle eikä sitä voida ulkoistaa.
Sisäinen tarkastus eroaa muista sisäisen valvonnan kentän toimijoista siinä, ettei se
riippumattoman ja objektiivisen asemansa vuoksi osallistu johdolle kuuluvaan
päätöksentekoon. Sisäinen tarkastus auttaa ylintä johtoa varmistumaan sisäisen
valvonnan osa-alueiden toimivuudesta.
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä
konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja
parantamaan sen toimintaa. Porin kaupungissa sisäinen tarkastus on tällä hetkellä
organisoitu kaupunginhallituksen kanssa niin, että tarkastuslautakunnan alainen
tarkastustoimisto suorittaa ulkoisen valvonnan tehtävien lisäksi sisäisen tarkastuksen
toimeksiantoja.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat korostavat omissa teemahaastatteluissaan,
että arviointia tehdään ensisijaisesti kaupunginvaltuuston päätöksenteon tueksi.
Sisäisen tarkastuksen funktio puolestaan tukee kaupunginhallituksen roolia sisäisen
valvonnan vastuunkantajana. Sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen valvonnan resurssien
yhteiskäyttö voi joskus johtaa ennakoimattomiin tilanteisiin, kun sisäinen
tarkastustehtävä voi vaatia nopeita toimenpiteitä ja vie tällöin tarkastustoimen
työvoimaresurssia tarkastuslautakunnan ulkoiselta tarkastustehtävältä.
Ulkoisen valvonnan tehtävät tulevat tarkastuslautakunnalle suoraan kuntalaista ja ne
ovat valmiiksi huomioitu myös kaupungin hallintosäännössä. Sisäisen tarkastuksen
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työpanoksesta suuri osa menee sisäisen valvonnan kontrollien toiminnan
varmistamiseen. Sisäisen tarkastuksen mahdollisia konsultti- ja sparrausroolin
kuuluvia tehtäviä suoritetaan sisäisen tarkastuksen alan omien sääntöjen ja eettisten
ohjeiden puitteissa. Porin tarkastustoimistossa edellä mainitut kaksi roolia ovat
tarkastustoimeksiantojen hoidossa kattavasti selvillä.
Konsultaatioraportin suosituksissa on erheellisesti mainittu, että riskienhallinta on
useissa kaupungeissa osa sisäistä tarkastusta. Tarkastuslautakunnalla ei kuitenkaan
ole tiedossa yhtään suomalaista kaupunkia, jossa riskienhallinnan toiminto olisi näin
organisoitu. Sisäisellä tarkastuksella on tärkeä tehtävä tukea organisaatiota sen
tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan
organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien
tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen osalta
riskienhallinnan toimivuuden varmistamiseen voidaan vaikuttaa mm. toimialojen
työohjelmissa.
Tarkastuslautakunta yhtyy konsultaatioraportissa esitettyyn näkemykseen kaupungin
riskienhallinnan kehittämisen tarpeesta. Lautakunta suosittaa harkitsemaan
operatiivisen riskienhallintatoiminnon kehittämistä edelleen laajempaan,
kokonaisvaltaisempaan ja järjestelmällisempään suuntaan. Tarkastuslautakunta ei
kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena sisäisen tarkastuksen toiminnon siirtoa
osaksi operatiivista riskienhallinnan toimintoa. Tällainen käytäntö poistaisi sisäisen
tarkastuksen riippumattoman aseman. Uhkana olisi muun muassa, että tarkastuksissa
jouduttaisiin arvioimaan omaa työtä. Yhteistoimintaa tarkastustoimen ja
strategiayksikön välillä voidaan sen sijaan kehittää vuoropuhelun kautta.
Tarkastuslautakunnan huoli tarkastuksen kokonaisresurssien riittävyydestä on liittynyt
erityisesti tarkastustyön kysyntäpiikkeihin, kun sisäisen tarkastuksen puolella tarvitaan
nopeaa reagointia. Lautakunnan ulkoisen arviointityön kulku ja ajankäyttö on
helpommin ennakoitavissa vuosittain. Silti ulkoisen valvonnan resursseissa on
varauduttu ennalta arvaamattomiin tilanteisiin muun muassa
tilintarkastussopimuksen erityisasiantuntijoiden käytön mahdollistavalla optiolla.
Nykyinen yhdistetyn tarkastustoimen malli tehostaa henkilöstöresurssin käyttöä, kun
tehtäviä voidaan jaksottaa ja yhteensovittaa arvioinnin ja sisäisen tarkastuksen
vuosikellojen mukaan. Lisäksi nykyinen toimintamalli mahdollistaa henkilöstön
monipuoliset työnkuvat sekä edesauttaa työn houkuttelevuutta ja työvoiman
saatavuutta.
Konkreettisina sisäisen tarkastuksen kehittämisehdotuksina tarkastuslautakunta
lausuu seuraavaa:
1. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta harkitsemaan, että se varautuu
jatkossa käyttämään omana työnä suoritettavan sisäisen tarkastuksen lisäksi
tarvittaessa ostopalveluna tehtävää sisäistä tarkastusta. Ostopalveluiden käyttö
oman toiminnan ohella on pätevä keino hankkia tilanteeseen sopivaa
tarkastuksen erityisosaamista. Vallitsevan näkemyksen mukaan oman ja
ostopalveluna tehtävän tarkastustoiminnan yhdistävää hybridimallia pidetään
tarkoituksenmukaisimpana tapana järjestää sisäinen tarkastus Porin kokoisessa
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organisaatiossa. Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa oman toiminnan
täydentäjänä toimisi samalla kokeiluna uusien toimintamallien kehittämiselle.
2. Sisäisen tarkastuksen vuorovaikutuksen ja työn toimeksiantajan informoinnin
tehostamiseksi tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallituksen harkitsevan
mallia, jossa sisäinen tarkastus raportoi ja esittää tarkastusten havainnot
suoraan kaupunginhallitukselle. Vuorovaikutteisempi, suoraan hallitukselle
tapahtuva raportointi palvelisi nykyistä tehokkaammin kaupunginhallituksen
tietotarvetta sisäisestä valvonnasta vastuussa olevana tahona.
Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 30.03.2020, § 182
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kilkku
lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Liitteet

1 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
Johtopäätöksenä johtamisjärjestelmän arvioinnista Porin kaupungin konsernihallintoa
ehdotetaan uudistettavan siten, että kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen
organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan. Lisäksi
konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja nykyinen ympäristö- ja
lupapalvelutoimiala yhdistetään omaksi toimialaksi.
Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on selkeyttää Porin kaupungin
johtamisjärjestelmää ja samalla mahdollistaa elinvoiman edistämisen aiempaa
paremmat tulokset. Lisäksi uudistuksen tuloksena kaupungin markkinointitoiminnot
keskitetään muodostettavalle elinvoima- ja ympäristötoimialalle.
Valmistelun vaiheistus
Ensimmäisessä vaiheessa uudistus valmistellaan yleisemmällä tasolla siten, että
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi valmistellaan ne muutokset, jotka edellyttävät
hallintosäännön muuttamista. Keskeisin tässä vaiheessa valmisteltava asia on
kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Tavoitteena on, että
hallintosäännön muutokset ovat kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 27.4.2020
pidettävässä kokouksessa.
Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat
kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi.
Molemmat vaiheet valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön
kanssa. Kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa sovittiin 26.3.2020, että
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ensimmäisessä vaiheessa yhteistoimintaneuvotteluun osallistuvat työntekijöitä
edustavat pääluottamusmiehet.
Pohjaehdotus
Ehdotus uudeksi organisaatiorakenteeksi on liitteenä.
Konsernipalveluihin kuuluvat jatkossa seuraavat yksiköt ja toiminnot:
Talous- ja hallintoyksikkö,
HR-yksikkö (henkilöstöasiat),
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö (ml riskienhallinta),
Viestintä- ja osallisuusyksikkö sekä
Strateginen suunnittelu, kaupunginlakimies, yhteyspäällikkö, elinkeinopäällikkö
ja virastomestari.
Konsernipalveluiden osalta valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja Aino-Maija
Luukkonen.
Konsernihallinnon elinvoiman edistäminen ja ympäristö- ja lupatoimiala yhdistyvät
uudistuksessa yhdeksi toimialaksi. Uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan
alaisuuteen kuuluvat tulevaisuudessa ympäristö- ja lupatoimiala sekä
konsernihallinnon toiminnoista elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, työllisyyden
hoito, tietohallinto, kaupungin markkinointitoiminnot, Visit Porin toiminnot ja
SuomiAreena. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yksikkörakennetta ei ehdoteta
muutettavaksi.
Toimialan yhdistävänä teemana on olosuhteiden luominen yrityselämälle ympäristön
kannalta kestävällä tavalla. Toimialan tarkempi toiminta-ajatus valmistellaan
uudistuksen toisessa vaiheessa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja
Lauri Kilkku.
Yhtenä organisaatiouudistuksen tavoitteena on koota kaupungin
markkinointitoiminnot yhteisen johdon alle. Tämä tarkoittaa, että Visit Porin
henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Porin kaupungin palvelukseen. Kaupungin
viestintä jakaantuu kahteen osaan, joista toinen puoli vastaa konsernipalveluissa
kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja toinen puoli siirtyy tekemään
kaupungin markkinointia uuteen markkinointiyksikköön yhdessä Visit Porin kanssa.
Visit Pori jää kuitenkin uudistuksen jälkeen vielä toistaiseksi olemassa olevaksi yhtiöksi.
Tämän kokonaisuuden valmistelusta vastaa Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-
Mantere.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan valmistelusuunnitelman.
Lisäksi kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun kaupunginhallituksen sekä
ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajaosta.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun kaupunginhallituksen sekä
ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajaosta.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 196.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.11-15.20.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 274
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kilkku, Leena Tuominen
lauri.kilkku@pori.fi, leena.tuominen@pori.fi
toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, kaupunginlakimies
Liitteet

1 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
2 Konsernipalvelut-esikuntayksikkö uusi konsernihallinto 23042020
3 Hallintosääntö, voimaan 1.10.2019
4 29.4.2020 Neuvottelupöytäkirja Konsernihallinnon organisaation uudistaminen
yhteistoimintamenettely ja neuvottelutulos oikaisuvaatimus
5 Konsernihallinnon organisaatiouudistusta koskeva työnantajan neuvotteluesitys
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.Tamora Oy:n
raportti arvioinnista ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi saapuivat
kaupunginhallituksen asettamalle ohjausryhmälle 25.10.2019. Kaupunginhallitus
käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2019 ja antoi konsernihallinnon toimialajohtajalle
toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä
tarvittavat sääntömuutokset, kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella
konsernipalvelut -nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja
organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset sekä henkilöstöpäällikölle
toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen
työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.
Toimialajohtaja Lauri Kilkku on valmistellut organisaatiouudistusta toimeksiantonsa
perusteella. Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtaja valittiin joulukuussa
2019 toisiin tehtäviin ja irtisanoutui toimialajohtajan virasta 1.6.2020 lukien.
Kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020 organisaatiouudistusta koskevan
valmistelusuunnitelman, jonka mukaan kaupunginjohtaja suoraan alaisuuteen
organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan, sekä konsernihallinnon
elinvoiman edistämisen tehtävät ja tähänastinen ympäristö- ja lupapalveluiden
toimiala yhdistetään yhdeksi toimialaksi, johon keskitetään myös kaupungin
markkinointitoiminnot. Hyväksytyn valmistelusuunnitelman mukaan valmistelu on
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan
kaupunginvaltuustolle muutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista.
Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat
kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi. Molemmat vaiheet valmistellaan
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset organisaatio-
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ja yksikkörakenteeksi valmistelusuunnitelmassa ovat luettavissa historiatiedoista.
Kaupunginhallitus kävi myös evästyskeskustelun kaupunginhallituksen ja lautakunnan
välisestä toimivaltajaosta.
Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku
hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö ja lupapalveluiden toimialan
toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020.
Tässä vaiheessa tarvittavat hallintosäännön muutokset on valmisteltu
kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Keskeisin asia on
kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Ensimmäistä vaihetta koskevat
yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja niitä koskeva neuvottelupöytäkirja 29.4.2020 on
esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupungin
hallintosääntöön tehtäisiin seuraavat muutokset:
Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".
Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan
esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.
Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".
Hallintosääntöön lisätään uusi 18a §:
"Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana
esikuntayksikkönä konsernipalvelut, johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:
- talous- ja hallintoyksikkö
- HR-yksikkö
- omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
- viestintä- ja osallisuusyksikkö
- kaupunginlakimies, elinkeinopäällikkö, yhteyspäällikkö ja virastomestari".
Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.
Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

20/2020

22 (83)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

"Elinvoima- ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-,
matkailu ja markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-,
eläinlääkintä-, sekä suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".
Hallintosäännön 20 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Perusturvatoimiala jakautuu sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja
sairaalapalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelualueisiin sekä sisäiset palvelut
vastuualueeseen".
Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat
yksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa
ja konsernipalveluiden ohjauksessa".
Hallintosäännön 23 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Pelastuslaitoksen henkilöstöorganisaatiosta muilta osin määrätään
kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä".
Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan
elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.
Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n
nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".
Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"9. päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista
suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".
Hallintosäännön 45 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
" Kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty valitsee konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijat".
Hallintosäännön 51 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää
1. kaupunginjohtajan, toimialajohtajan, perusturvajohtajan, pelastusjohtajan ja
liikelaitoksen johtajan osalta kaupunginhallitus;
2. konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoiden osalta kaupunginjohtaja; ja
3. muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja, perusturvajohtaja, pelastusjohtaja,
liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty".
Hallintosäännön 52 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla
terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä toimialajohtajalta ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoilta sekä toimialajohtajan ja konsernipalvelut -
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esikuntayksikön viranhaltijoiden määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin
ja tutkimuksiin".
Hallintosäännön 53 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikunnan
viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä".
Hallintosäännön 53 §:n 3 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää toimialajohtajan
ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta
pidättämisestä".
Hallintosäännön 80 §:n päätösvaltaa käsittelevässä taulukossa henkilöstöpäällikkö -
nimike muutetaan henkilöstöjohtaja -nimikkeeksi.
Hallintosäännön 153 § 1 mom ja 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja
sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa
konsernipalvelut -esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies, jollei
kaupunginhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa
kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -esikuntayksikön
yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies".
Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
JAA = pohjaehdotus, menee valtuustolle, EI = palautetaan
Jaa
Arja Laulainen
Satu Hatanpää
Esa Wahlman
Sinikka Alenius
Juha Kantola
Erno Välimäki
Mari Kaunistola
Ei
Tommi Salokangas
Anne Liinamaa
Petri Huru
Raisa Ranta
JAA = pohjaehdotus, EI = toimialan nimeksi ympäristö- ja elinvoima
Jaa
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Sinikka Alenius
Satu Hatanpää
Arja Laulainen
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Juha Kantola
Erno Välimäki
Ei
Raisa Ranta
Tommi Salokangas
Petri Huru
Anne Liinamaa
Päätös
Kaupunginhallitus päätti äänin 7- 4 hyväksyä päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 64
Liitteet

1 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
2 Konsernipalvelut-esikuntayksikkö uusi konsernihallinto 23042020
3 Hallintosääntö, voimaan 1.10.2019
4 29.4.2020 Neuvottelupöytäkirja Konsernihallinnon organisaation uudistaminen
yhteistoimintamenettely ja neuvottelutulos oikaisuvaatimus
5 Konsernihallinnon organisaatiouudistusta koskeva työnantajan neuvotteluesitys
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.Tamora Oy:n
raportti arvioinnista ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi saapuivat
kaupunginhallituksen asettamalle ohjausryhmälle 25.10.2019. Kaupunginhallitus
käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2019 ja antoi konsernihallinnon toimialajohtajalle
toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä
tarvittavat sääntömuutokset, kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella
konsernipalvelut -nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja
organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset sekä henkilöstöpäällikölle
toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen
työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.
Toimialajohtaja Lauri Kilkku on valmistellut organisaatiouudistusta toimeksiantonsa
perusteella. Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtaja valittiin joulukuussa
2019 toisiin tehtäviin ja irtisanoutui toimialajohtajan virasta 1.6.2020 lukien.
Kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020 organisaatiouudistusta koskevan
valmistelusuunnitelman, jonka mukaan kaupunginjohtaja suoraan alaisuuteen
organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan, sekä konsernihallinnon
elinvoiman edistämisen tehtävät ja tähänastinen ympäristö- ja lupapalveluiden
toimiala yhdistetään yhdeksi toimialaksi, johon keskitetään myös kaupungin
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markkinointitoiminnot. Hyväksytyn valmistelusuunnitelman mukaan valmistelu on
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan
kaupunginvaltuustolle muutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista.
Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat
kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi. Molemmat vaiheet valmistellaan
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset organisaatio-
ja yksikkörakenteeksi valmistelusuunnitelmassa ovat luettavissa historiatiedoista.
Kaupunginhallitus kävi myös evästyskeskustelun kaupunginhallituksen ja lautakunnan
välisestä toimivaltajaosta.
Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku
hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö ja lupapalveluiden toimialan
toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020.
Tässä vaiheessa tarvittavat hallintosäännön muutokset on valmisteltu
kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Keskeisin asia on
kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Ensimmäistä vaihetta koskevat
yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja niitä koskeva neuvottelupöytäkirja 29.4.2020 on
esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020. Asian aikaisempi käsittely
ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Porin kaupungin hallintosääntöön seuraavat
muutokset:
Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".
Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan
esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.
Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".
Hallintosääntöön lisätään uusi 18a §:
"Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana
esikuntayksikkönä konsernipalvelut, johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:
- talous- ja hallintoyksikkö
- HR-yksikkö
- omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
- viestintä- ja osallisuusyksikkö
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- kaupunginlakimies, elinkeinopäällikkö, yhteyspäällikkö ja virastomestari".
Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.
Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-,
matkailu ja markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-,
eläinlääkintä-, sekä suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".
Hallintosäännön 20 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Perusturvatoimiala jakautuu sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja
sairaalapalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelualueisiin sekä sisäiset palvelut
vastuualueeseen".
Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat
yksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa
ja konsernipalveluiden ohjauksessa".
Hallintosäännön 23 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Pelastuslaitoksen henkilöstöorganisaatiosta muilta osin määrätään
kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä".
Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan
elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.
Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n
nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".
Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"9. päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista
suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".
Hallintosäännön 45 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
" Kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty valitsee konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijat".
Hallintosäännön 51 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää
1. kaupunginjohtajan, toimialajohtajan, perusturvajohtajan, pelastusjohtajan ja
liikelaitoksen johtajan osalta kaupunginhallitus;
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2. konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoiden osalta kaupunginjohtaja; ja
3. muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja, perusturvajohtaja, pelastusjohtaja,
liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty".
Hallintosäännön 52 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla
terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä toimialajohtajalta ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoilta sekä toimialajohtajan ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoiden määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin
ja tutkimuksiin".
Hallintosäännön 53 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikunnan
viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä".
Hallintosäännön 53 §:n 3 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää toimialajohtajan
ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta
pidättämisestä".
Hallintosäännön 80 §:n päätösvaltaa käsittelevässä taulukossa henkilöstöpäällikkö -
nimike muutetaan henkilöstöjohtaja -nimikkeeksi.
Hallintosäännön 153 § 1 mom ja 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja
sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa
konsernipalvelut -esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies, jollei
kaupunginhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa
kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -esikuntayksikön
yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies".
Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.
Äänestykset
Asian palauttaminen JAA = Jatketaan asian käsittelyä, EI = Palautetaan asia uudelleen
valmisteluun
Jaa
Jarno Joensuu
Mikael Ropo
Arja Laulainen
Anttivesa Knuuttila
Tommi Raunela
Jyrki Levonen
Milka Tommila
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Johanna Rantanen
Aila Korkeaoja
Mirva Heino
Tiina Puska
Tapio Huhtanen
Erno Välimäki
Petri Lahtinen
Juha Kantola
Tuomas Koivisto
Esa Wahlman
Sinikka Alenius
Bia Kaski
Heikki Santavuo
Pirjo Mäki
Ari Nordström
Aila Haikkonen
Sonja Myllykoski
Juha Vasama
Hanna Hildén
Jaana Laitinen-Pesola
Juha Joutsenlahti
Rauli Taimi
Satu Hatanpää
Martti Lundén
Veera Forsbacka
Henna Kyhä
Petri Reponen
Mari Kaunistola
Jari Pajukoski
Krista Kiuru
Ei
Sanna Grönmark
Raisa Ranta
Minna Haavisto
Marianne Ostamo
Laura Pullinen
Tommi Salokangas
Petri Huru
Oili Heino
Irma Roininen
Markku Tanttinen
Arto Nurmi
Ari Jalonen
Antero Kivelä
Ismo Läntinen
Anssi Salmi
Simo Korpela
Sini Solala
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Mika Aho
Jaakko Jäntti
Rami Virtanen
Laura Huhtasaari
Anne Liinamaa
Konsernipalveluiden ala JAA = Pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan esitys,että
päätösehdotus muotoillaan uudelleen niin, että jatkossa ICT on osa konsernipalveluita.
Jaa
Jyrki Levonen
Juha Kantola
Arja Laulainen
Tapio Huhtanen
Aila Haikkonen
Anttivesa Knuuttila
Pirjo Mäki
Heikki Santavuo
Jarno Joensuu
Martti Lundén
Esa Wahlman
Mirva Heino
Sinikka Alenius
Sonja Myllykoski
Rauli Taimi
Aila Korkeaoja
Jaana Laitinen-Pesola
Esa Anttila
Juha Joutsenlahti
Satu Hatanpää
Tuomas Koivisto
Ari Nordström
Petri Reponen
Tiina Puska
Tommi Raunela
Hanna Hildén
Mikael Ropo
Veera Forsbacka
Juha Vasama
Henna Kyhä
Petri Lahtinen
Mari Kaunistola
Krista Kiuru
Ei
Sanna Grönmark
Arto Nurmi
Mika Aho
Oili Heino
Irma Roininen
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Milka Tommila
Raisa Ranta
Anssi Salmi
Antero Kivelä
Anne Liinamaa
Jaakko Jäntti
Laura Huhtasaari
Minna Haavisto
Jari Pajukoski
Ismo Läntinen
Laura Pullinen
Marianne Ostamo
Markku Tanttinen
Petri Huru
Sini Solala
Erno Välimäki
Ari Jalonen
Simo Korpela
Tommi Salokangas
Rami Virtanen
Tyhjä
Bia Kaski
Äänestys: Uuden toimialan nimi JAA = Pohjaehdotus, EI = Hallintosäännön 17 §:n 2
momentista alkaen toimialan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja
elinvoimatoimiala.
Jaa
Anttivesa Knuuttila
Tiina Puska
Mikael Ropo
Jyrki Levonen
Mirva Heino
Arja Laulainen
Tommi Raunela
Esa Anttila
Martti Lundén
Aila Korkeaoja
Sonja Myllykoski
Ari Nordström
Jari Pajukoski
Tuomas Koivisto
Hanna Hildén
Juha Joutsenlahti
Juha Vasama
Bia Kaski
Pirjo Mäki
Aila Haikkonen
Esa Wahlman
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Henna Kyhä
Jarno Joensuu
Petri Lahtinen
Heikki Santavuo
Rauli Taimi
Juha Kantola
Petri Reponen
Erno Välimäki
Satu Hatanpää
Tapio Huhtanen
Jaana Laitinen-Pesola
Veera Forsbacka
Sinikka Alenius
Mari Kaunistola
Krista Kiuru
Ei
Anssi Salmi
Marianne Ostamo
Sanna Grönmark
Tommi Salokangas
Oili Heino
Petri Huru
Antero Kivelä
Minna Haavisto
Mika Aho
Sini Solala
Laura Huhtasaari
Irma Roininen
Raisa Ranta
Laura Pullinen
Milka Tommila
Simo Korpela
Ari Jalonen
Arto Nurmi
Jaakko Jäntti
Ismo Läntinen
Anne Liinamaa
Rami Virtanen
Markku Tanttinen
JAA = Pohjaehdotus, EI = 10 §:n 4 momentista alkaen lautakunnan nimi muutetaan
kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimalautakunta.
Jaa
Tommi Raunela
Jyrki Levonen
Jarno Joensuu
Esa Anttila
Anttivesa Knuuttila
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Arja Laulainen
Tapio Huhtanen
Juha Kantola
Ari Nordström
Juha Joutsenlahti
Aila Haikkonen
Tuomas Koivisto
Bia Kaski
Aila Korkeaoja
Martti Lundén
Sonja Myllykoski
Petri Lahtinen
Petri Reponen
Jari Pajukoski
Tiina Puska
Hanna Hildén
Mirva Heino
Ari Jalonen
Pirjo Mäki
Esa Wahlman
Markku Tanttinen
Heikki Santavuo
Sinikka Alenius
Erno Välimäki
Jaana Laitinen-Pesola
Rauli Taimi
Juha Vasama
Satu Hatanpää
Henna Kyhä
Mikael Ropo
Veera Forsbacka
Mari Kaunistola
Krista Kiuru
Ei
Arto Nurmi
Sanna Grönmark
Tommi Salokangas
Irma Roininen
Anssi Salmi
Milka Tommila
Raisa Ranta
Ismo Läntinen
Laura Pullinen
Rami Virtanen
Minna Haavisto
Laura Huhtasaari
Anne Liinamaa
Jaakko Jäntti
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Marianne Ostamo
Sini Solala
Antero Kivelä
Simo Korpela
Mika Aho
Petri Huru
Tyhjä
Oili Heino
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten
täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Sanna Grönmarkin esittämän seuraavan
toivomusponnen: Uuden laajennetun toimialan toimialajohtajan paikka tulee laittaa
avoimeen hakuun.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 24.06.2020, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kilkku
lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Liitteet

1 Hallintosaanto_voimaan_1.10.2019
2 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2020 §64 Pori-sopimuksen mukainen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointi /
Hallintosäännön muuttaminen. Keskeisimmät muutokset Porin kaupungin
hallintosääntöön, jotka koskevat ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaa ja
toimialaa ovat:
Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima- ja
ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".
Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan
esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.
Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai
esteellinen toimii elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima- ja
ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös kaupunginhallituksen ja
kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.
Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima- ja
ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-, matkailu ja
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markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-, eläinlääkintä-, sekä
suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".
Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yksiköiden päälliköt
vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat yksikön toimintaa
kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa ja
konsernipalveluiden ohjauksessa".
Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan
elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.
Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Lautakunta
edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa
lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n nojalla
kaupunginhallituksen toimivaltaan".
Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "9. päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan
tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".
Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö tullaan
käsittelemään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 445
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 HENKILÖSTÖASIAT / päätösvalta
2 Toimintasääntöluonnos_konsernipalvelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 hallintosäännön muutokset, joilla vahvistettiin
uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan tehtävät ja organisaatio sekä
kaupunginjohtajan alaisen konsernipalvelut -esikuntayksikön tehtävät ja organisaatio
pääpiirteittäin. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020.
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Hallintosäännön perusteella on valmisteltu konsernipalvelut -esikuntayksikölle
toimintasääntö.
Konsernipalveluihin kuuluvien henkilöiden kanssa on käyty yhteistoimintakeskustelut
organisaatiomuutoksen vaikutuksista tehtäväkuvaan tai palvelussuhteen ehtoihin.
Asiaan on liitetty liitteeksi luonnos konsernipalveluiden toimintasäännöstä ja taulukko
päätösvallasta henkilöstöasioissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Konsernipalvelut -nimisen esikuntayksikön
toimintasäännön tulevaksi voimaan 1.9.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Konsernipalvelut
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Kaupunginhallitus, § 51,27.01.2020
Kaupunginhallitus, § 446, 31.08.2020
§ 446
Ostolaskujen hyväksyjien ja varahyväksyjien määrääminen - Konsernipalvelut 1.9.2020
alkaen.
PRIDno-2020-276
Kaupunginhallitus, 27.01.2020, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Konsernihallinnon hyväksyjät ja varahyväksyjät 2020
Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain
laskujen hyväksyjät.
Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on esitetty kustannuspaikoittain. Tähän sisältyy
myös energian välitys sekä Porin pelastustoiminnan kustannukset. Lisäksi
kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon investointien osalta on esitetty laskujen
hyväksyjät ja varahyväksyjät.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä vuoden 2020 konsernihallinnon toimialan laskujen hyväksyjät ja
varahyväksyjät liitteen mukaisesti
- vahvistaa talousyksikön ja omistajaohjausyksikön päälliköille oikeuden hyväksyä
toimialoille kuulumattomia tai rahoitusta koskevia laskuja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 446
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Konsernipalvelujen hyväksyjät ja varahyväksyjät 1.9.2020
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Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain
laskujen hyväksyjät. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on
vahvistettu kaupunginhallituksessa 27.1.2020 §51.
1.9.2020 tapahtuvan organisaatiomuutoksen vuoksi tulee päivitetty hyväksyjälista
vahvistaa kaupunginhallituksessa.
Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on esitetty kustannuspaikoittain. Tähän sisältyy
myös energian välitys sekä Porin pelastustoiminnan kustannukset. Lisäksi
kaupunginhallituksen ja konsernipalvelujen investointien osalta on esitetty laskujen
hyväksyjät ja varahyväksyjät.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä 1.9.2020 alkaen kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja
konsernipalvelujen laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät liitteen mukaisesti
- vahvistaa talous- ja hallintojohtajalle ja rahoitusjohtajalle oikeuden hyväksyä
toimialoille kuulumattomia tai rahoitusta koskevia laskuja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tarkastustoimi ja Sarastia Oy
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§ 447
Mobiilin työajankirjausjärjestelmän hankinta
PRIDno-2020-628
Valmistelija / lisätiedot:
Osmo Leppäniemi
osmo.leppaniemi@pori.fi
vs. yksikön päällikkö ICT-yksikkö
Liitteet

1 Salainen, VE Mobiilityöajanseuranta- ja tuntikirjausjärjestelmä
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta ja JulkL § 7
2 tarjouspyynto_300772
Järjestelmähankinnalla on tarkoitus uudistaa työajanseurannan ja tuntikirjauksen
prosessit. Mobiilin työajanseurannan tavoitteena on korvata nykyinen, rakennuksiin
kiinteästi asennettu, leimauspäätteitä hyödyntävä järjestelmä, joka kaikilta osin ei
enää sovellu nykypäivän vaatimuksiin. Vanhan järjestelmän hallittavuus
on kaupungille hyvin työlästä useiden eri järjestelmien takia. Hankinta vähentää
rakennuksiin sijoitettuihin työajanseurannan laitteisiin ja ylläpitoon liittyviä
kustannuksia.
Uusi järjestelmä mahdollistaa leimaamisen ensisijaisesti mobiilisti, mutta tarvittaessa
myös työasemalta tai leimauspäätteeltä. Järjestelmä on tärkeässä osassa myös
uudenlaisen työpäiväkokemuksen kehittämisessä. Mobiilileimaus lisää joustavuutta
eikä sen käyttö ole paikkaan sidottua. Järjestelmä parantaa ja selkeyttää hallittavuutta
sekä leimaus- ja korjauskäytäntöjä.
Tuntikirjausmoduulilla pyritään korvaamaan osittain vielä paperia
sisältävät tuntilappuprosessit kokonaan sähköisillä prosesseilla. Järjestelmä sisältää
myös kirjausten tarkastus- ja hyväksymistoiminnot. Lisäksi se mahdollistaa tuntien
kirjaamisen investointi- ja käyttötalouden kohteille tai projekteille.
Sopimuskausi on 01.09.2020 - 31.08.2023. Sopimusta voidaan jatkaa. Varsinaisen
sopimuskauden jälkeen optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana,
tilaajan puolelta kolmen (3) kuukauden ja toimittajan puolelta kuuden (6) kuukauden
irtisanomisajalla.
Hankintaa on valmisteltu HR- ja ICT-yksikön sekä
Talousyksikön Hankintapalveluiden ja Suunnittelu ja Seurannan edustajien kanssa.
Asiaa on käsitelty kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa 12.12.2019.
Hankinta on optiot mukaan luettuna EU-kynnysarvon ylittävä koko sopimuskaudella.
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Tarjouspalvelu.fi/Pori -portaalin kautta
Hilmassa 25.5.2020. Tarjousaika päättyi 23.6.2020 klo 12.00. Hankintamenettely oli
avoin.
Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset: Linkity
Oy, Nepton Oy, Visma Enterprise Oy ja Visma Software Oy.
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Hankinnan perustamiskustannukset (noin 35 000 €) on varattu ICT-yksikön
investointeihin. Järjestelmän käytön kustannukset muodostuvat käyttäjämäärien
mukaan. Arvioidut kustannukset vuodelle 2021 ovat noin 10 000 € Perusturvan osalta
(optiona mukana hankinnassa) ja 25 000 € - 40 000 € muun henkilökunnan käytön
osalta. Sopimusvuosille 2022-2023 arvioidut käytön kustannukset ovat Perusturvan
osalta noin 10 000 € vuodessa (optio) ja noin 45 000 € vuodessa muun henkilökunnan
käytön osalta. Käytön kustannukset tulee varata talousarvioon.
Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia. Suuresta
määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.
Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Linkity Oy:n, Nepton Oy:
n, Visma Enterprise Oy:n sekä Visma Software Oy:n tarjoukset täyttivät
tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.
Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:
HINTA 30 p
HINTA OPTIOILLE (laskennallinen vertailuhinta) 5 p
TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 65 p
Ohjelmiston ominaisuudet 40 p
Tietoturva, tarjoajan laadunvarmistus ja kehittäminen 15 p
Referenssit 10 p
Arviointikriteerit on kuvattu tarkemmin liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä.
Tarjousten arviointi ja vertailu:
Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät
hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin
annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet)
Toiminnallisille ominaisuuksille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3)
seuraavasti:
enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p
Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa
siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat
arviointipisteet). Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous.
Tarjousten kokonaispisteet jakautuivat seuraavasti:
Visma Enterprise Oy 100 p
Nepton Oy 74,25 p
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Linkity Oy 65,34 p
Visma Software Oy 58,48 p
Tarjousten arviointi, vertailu sekä pisteytys avattu tarkemmin liitteenä olevassa
vertailutaulukossa (VE***.xls)
Liitteenä tarjouspyyntö (HAN***.pdf) ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko (VE***.
xls).
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2
momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun
palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
Hankkia uudeksi työajanseurannan järjestelmäksi kilpailutuksessa eniten
vertailupisteitä saaneen Visma Enterprise Oy:n järjestelmän
kokonaistaloudellisin perustein.
Valtuuttaa ICT-yksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen järjestelmän
hankinnasta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 448
Anomus yhteistyöstä Porin kaupungille, Satakunnan Kokoomus ry
PRIDno-2020-4578
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kansallinen Kokoomus järjestää puoluekokouksen Porissa 4. - 6.9.2020
Kokous järjestetään poikkeusjärjestelyin – Porin Isomäki Areena on pääpaikka, jonne
tulee suuri osa kokousedustajista sekä puoluejohto, media, suuri osa puolueen
kansanedustajia sekä järjestäjät. Koronatilanteen vuoksi eri puolilla maata on lisäksi
kuusi etäpisteitä. Kokouksen pääpaikka on kuitenkin Pori ja Satakunta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki myöntää Kansallinen Kokoomus rp:lle
10.000 euroa, jolla katetaan Isomäki Areenan tilavuokrakuluja puoluekokouksen 4. -
6.9.2020 aikana.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi
Asianosainen, talousyksikkö
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Tekninen lautakunta, § 158,18.08.2020
Kaupunginhallitus, § 449, 31.08.2020
§ 449
Rivitalotonttien Tiilimäki 609-11-10-2, 609-11-10-3, 609-11-11-2 ja 609-11-11-3 myyminen
PRIDno-2020-4187
Tekninen lautakunta, 18.08.2020, § 158
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
Liitteet

1 kauppakirjaluonnos
2 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
Asunto Oy Porin Rivitaloille on vuokrattu Tiilimäeltä neljä rivitalotonttia osoitteessa
Sairaalantie 10 ja Varpuntie 1, 4 ja 6. Tonttien vuokra-ajat päättyvät 31.12.2063.
Tonttien kuluvan vuoden vuokra on yhteensä 21.571,10 euroa. Yhtiö on pyytänyt
saada ostaa tontit. Tontit voidaan myydä Tiilimäen rivitalotonteille vahvistetulla
hinnalla. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tiilimäen rivitalotonttien yksikköhinnaksi
83 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla.
Elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun kohdalla kauppahinnat muodostuvat
seuraaviksi:
Tontti

Rakennusoikeus

Kauppahinta

609-11-10-2

680 k-m²

59.622 €

609-11-10-3

1.152 k-m8

101.007 €

609-11-11-2

1.344 k-m²

117.841 €

609-11-11-3

1.728 k-m²

151.511 €

Oheisen kauppakirjaluonnoksen mukainen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään
30.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontit Tiilimäki
609-11-10-2, 609-11-10-3, 609-11-11-2 ja 609-11-11-3 myydään Asunto Oy Porin
Rivitaloille yhteensä 429.981 euron kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa
tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 449
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
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Liitteet

1 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
2 kauppakirjaluonnos
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että tontit Tiilimäki 609-11-10-2, 609-11-10-3, 609-11-11-2
ja 609-11-11-3 myydään Asunto Oy Porin Rivitaloille yhteensä 429.981 euron
kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen
toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vuokralainen, infrajohtaminen (Huhtamäki, Laine, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)
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Tekninen lautakunta, § 159,18.08.2020
Kaupunginhallitus, § 450, 31.08.2020
§ 450
Liiketontin Sampola 609-47-14-12 vuokraaminen
PRIDno-2020-4209
Tekninen lautakunta, 18.08.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
Liitteet

1 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
Sampolantien varressa sijaitsee toimitilarakennusten korttelialue (KTY-10), josta Porin
Hallinrakentajille on aiemmin luovutettu kolme tonttia, viimeisin vuonna 2017 (KH
13.11.2017 § 690). Tonteille on rakentunut halleja liike- ja varastokäyttöön.
Yhtiö haluaa jatkaa rakentamista aiemman mallin mukaisesti ja on hakenut
perustettavan yhtiön lukuun tonttia Sampola 609-47-14-12. Tontin pinta-ala on 8.046
m² ja rakennusoikeus (e=0.4) 3.218 k-m².
Tontti on ollut pitkään haettavana, eikä alueeseen kohdistu muita hakemuksia.
Luovuttamiselle ei ole estettä.
Liiketontin Sampola 609-47-14-12 keskeiset vuokraehdot ovat:
pinta-ala

8.046 m²

rakennusoikeus

3.218 k-m²

rakentamisvelvollisuus

1.600 k-m²

vuokra-aika

allekirjoittamispäivä - 31.12.2070

vuosivuokra

9.348,30 euroa elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden
2019 keskiluvun 1968 kohdalla

tontin erottamis- ja
rekisteröintimaksu

1.295 euroa

Vuosivuokra on viisi prosenttia Sampolan KTY-tonteille vahvistetusta yksikköhinnasta,
joka on elinkustannusindeksin vuoden 2019 kohdalla noin 58,10 €/k-m². Yritystonttien
vuokrasopimusmallin mukainen vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään
30.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että liiketontti
Sampola 609-47-14-12 vuokrataan Porin Hallinrakentajat Oy:lle perustettavan yhtiön
lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen
lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 450
Valmistelija / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että liiketontti Sampola 609-47-14-12 vuokrataan Porin
Hallinrakentajat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että
vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan
toimintasäännön mukaisesti.
Kokouskäsittely
Arja Laulainen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arja Laulainen
Tiedoksi
Hakija, infrajohtaminen/maapolitiikka
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Tekninen lautakunta, § 160,18.08.2020
Kaupunginhallitus, § 451, 31.08.2020
§ 451
Kerrostalotontin Tiilimäki 609-11-5-9 myyminen
PRIDno-2020-4186
Tekninen lautakunta, 18.08.2020, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
Liitteet

1 kauppakirjaluonnos
2 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
Asunto Oy Porin Tillimäentie 8-12:lle on vuokrattu kerrostalotontit Tiilimäki 609-11-5-
4, 5 ja 9. Tonttien 4 ja 5 vuokrasopimukset on uusittu kaupunginhallituksen päätöksen
20.4.2020 § 224 mukaisesti ajaksi 2.7.2020-31.12.2080. Päätöksen mukaan tontit
voidaan myös myydä vuokralaiselle kerrostalotonttien hinnoittelun vahvistuttua.
Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kerrostalotonttien hinnoittelun kokouksessaan
15.6.2020 (§ 86).
Tontin 609-11-5-9 vuokrasopimus päättyy 1.1.2022. Vuokrasopimuksen uusimisen
sijasta yhtiö on pyytänyt saada ostaa tontin samalla kahden muun heille vuokralla
olevan tontin kaupanteon yhteydessä. Tontti voidaan myydä vuokralaiselle
kaupunginvaltuuston vahvistaman hinnoittelun mukaisella hinnalla. Valtuusto on
vahvistanut Tiilimäen kerrostalotonttien hinnaksi 122,50 €/k-m² (sidottuna
elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskilukuun 1968). Tontin rakennusoikeus on
1.730 k-m², jonka perusteella tontin myyntihinta on 211.925 euroa.
Oheisen luonnoksen mukainen kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontti Tiilimäki
609-11-5-9 myydään Asunto Oy Porin Tiilimäentie 8-12:lle 211.925 euron
kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen
toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 451
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
Liitteet
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1 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
2 kauppakirjaluonnos
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että tontti Tiilimäki 609-11-5-9 myydään Asunto Oy Porin
Tiilimäentie 8-12:lle 211.925 euron kauppahinnasta ja että kauppakirjan allekirjoittaa
tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vuokralainen, infrajohtaminen (Huhtamäki, Laine, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)
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Tekninen lautakunta, § 161,18.08.2020
Kaupunginhallitus, § 452, 31.08.2020
§ 452
Rivitalotontin Reposaari 609-71-41-1 vuokrasopimuksen uusiminen ja Reposaaren
rivitalotonttien hinnoittelun vahvistaminen
PRIDno-2020-4188
Tekninen lautakunta, 18.08.2020, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Elisa Laine, Iiris Lehti
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
Rivitalotontti Reposaari 609-71-41-1 on vuokrattu Asunto Oy Kaijankadulle
sopimuksella, joka päättyy 31.12.2020. Osoitteessa Kaijankatu 61 sijaitsevan tontin
pinta-ala on 1.919 m² ja rakennusoikeus (e=0.35) 671 k-m². Tontin kuluvan vuoden
vuokra on 1.017,84 euroa. Vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2021-31.12.2070.
Kaupunginvaltuusto on 29.5.2017 vahvistanut Reposaaren loma-asuntomessuja
varten kaavoitetuille pienkerrostalo-/rivitalotonteille yksikköhinnan 60 €/k-m²
sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskilukuun 1913. Vahvistetulla
hinnoittelulla messuprojektin aikaista hinnoittelua (80-90 €/k-m²) on laskettu
korkeahkon hintatason ja siitä osittain seuranneen vähäisen kysynnän vuoksi.
Tonteille ei sittemminkään ole juuri ollut kysyntää. Messutonttien hinnoittelu on
poikennut tavanomaisten rivitalotonttien hinnoittelusta muun muassa osittaisen
merinäköalan vuoksi. Messutonteille vahvistettua hinnoittelua ei siten tule soveltaa
tavanomaisten rivitalotonttien hinnoitteluun.
Rivitalotontin Reposaari 609-71-41-1 nykyisen vuokran yksikköhinta on noin 30,35 €/k-
m². Kerrostalotonttien hinnoittelun valmistelun yhteydessä pyydettiin ulkopuolinen
arvio myös Reposaaressa tänä vuonna ja vuonna 2022 päättyvän rivitalotontin
markkina-arvosta. Newsec Valuation Oy:n arvion perusteella tontin nykyinen vuokra
vastaa vyöhykehinnoittelun perusteella kohteen markkina-arvoa. Arvio huomioon
ottaen tontin vuokraan ei ole korotuspaineita. Infrajohtaminen esittää, että
Reposaaren tavanomaisille rivitalotonteille vahvistetaan yksikköhinta 30,35 €/k-m².
Yksikköhinnan perusteella tontin Reposaari 609-71-41-1 vuosivuokraksi
elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle tulee 1.018 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontin
Reposaari 609-71-41-1 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti ja että
Reposaaren tavanomaisille rivitalotonteille vahvistetaan yksikköhinnaksi 30,35 €/k-
m² elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle.
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Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että edellä mainitun
vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan
toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 452
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
Liitteet

1 Sijainti ajantasa-asemakaavassa
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontin
Reposaari 609-71-41-1 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti ja että
Reposaaren tavanomaisille rivitalotonteille vahvistetaan yksikköhinnaksi 30,35 €/k-
m² elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle.
Kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitun vuokrasopimuksen allekirjoittaa
tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vuokralainen, kaupunginvaltuusto, infrajohtaminen/maapolitiikka (Huhtamäki, Laine,
Pikkusaari, Sankman, Valkonen)
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Kaupunginhallitus, § 340,08.06.2020
Kaupunginhallitus, § 453, 31.08.2020
§ 453
Hyväksymisvaihe -Ruosniemi 51. kaupunginosan kortteli 154 tontin 6 asemakaavan muutos
609 1735
PRIDno-2020-1432
Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 340
Valmistelijat / lisätiedot:
Tea Bogdanoff
tea.bogdanoff@pori.fi
Liitteet

1 Ehdotusvaihe -1735 asemakaavakartta 2.6.2020
2 Ehdotusvaihe -1735 asemakaavaselostus 2.6.2020
Kaupunkisuunnittelu 2.6.2020
Suunnittelualue sijoittuu Ruosniemen kaupunginosaan n. 4 km päähän kaupungin
keskustasta Ruosniementien varrelle. Suunnittelualue rajautuu etelässä
Ruosniementiehen, idässä erillispientalojen korttelialueeseen ja muilta osin
Umpiaidan puistoon. Kaavamuutos on tullut vireille Porin Antin-talot Oy:n aloitteesta
30.3.2020, PRIDno-2020-1432.
Suunnittelualue on kiinteistö 609-51-154-6, jonka pinta-ala on n. 4370 m². Se on
kaupungin omistuksessa ja siitä on tehty Porin Antin-talot Oy:n kanssa varaussopimus
3.3.2020, joka edellyttää asemakaavamuutosta.
Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Suunnittelualueen
rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50, joka tarkoittaa
rakennusoikeutta 2185 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on II. Kaava sallii yhden
asunnon rakentamisen ja tontille on rakennettava 1ap/75 k-m².
Kaavamuutoksella muutetaan kaavan pääkäyttötarkoitus rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), joka mahdollistaa
rivitalorakentamisen. Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja tehostaa
kaupungin kunnallistekniikan käyttöä muuttamalla toteutumaton kaupan tontti
kysyntää vastaavaa rivitalotuotantoa varten. Tontin rakentamisen tehokkuutta on
laskettu nykyisestä (e=0.5) vastaamaan alustavan suunnitelman mukaista
asuntorakentamisen määrää (e=0.25). Kerroslukua on vastaavasti laskettu yhteen
kerrokseen. Autopaikkavaatimusta on taas kasvatettu vastaamaan asumisen
edellyttämää yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden. Rakentamisen
soveltumista ympäristön asuntomiljööseen ohjataan asemakaavan rakennusaloilla ja
määräyksillä. Suunnittelualueen hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen on
huomioitu yleisissä määräyksissä. Tontin alustavan suunnitelman perusteella on
laadittu havainnekuva.
Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja luonnosvaiheesta sekä nähtävilläolosta
on ilmoitettu kuulutuksella 13.5.2020 sanomalehdissä, internetissä ja kirjeellä
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osallisille. Asemakaavaluonnos ja -selostus ovat olleet samanaikaisesti nähtävillä
vireilletulon kanssa 14.-27.5.2020. Asemakaavasta ei ole laadittu erillistä osallistumis-
ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutoksen vaikutusten ollessa vähäisiä
voidaan MRL 63 §:n mukaisesti jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma laatimatta.
MRA 30 §:n mukainen kuuleminen on järjestetty osallisille osalliskirjeellä, jossa
tiedotettiin asemakaavan vireilletulosta sekä postitettiin luonnosvaiheen
asemakaavaluonnos ja -selostus osallisille.
Vireilletulon ja kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään
mielipidettä.
Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Pori Energia
Oy Energiapalvelut- yksiköltä ja Satakunnan Museolta.
Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksikkö toteaa ennakkolausunnossaan, että
alueelle rakennettaviin kiinteistöihin on saatavilla kaukolämpö, eikä Energiapalveluilla
ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Satakunnan Museo toteaa ennakkolausunnossaan, että suunnittelualueen
läheisyyteen on viime vuosina kaavoitettu ja rakennettu uutta erillispientalo- ja
rivitaloasutusta, joka poikkeaa varsin jyrkästi viereisen vanhan asutuksen
ominaispiirteistä. Vaikka uudisrakentamisen tuleekin muodostaa oma ajallinen
kerroksensa, voisi liittyminen vanhaan olla pehmeämpää ja sen ominaispiirteet
paremmin huomioivaa. Museo esittääkin, että tontilla 154-6 rakennusten sijoittelua ja
ulkoasua ohjattaisiin asemakaavassa tarkemmin. Kaavaluonnoksessa rakennusala
kattaa lähes koko tontin. Kaavaan liittyvässä havainnekuvassa kolme asuinrakennusta
on sijoitettu tontin laidoille ja talousrakennukset (autokatoksia) niiden väliin keskelle
tonttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko tontti varataan autoille. Museo ehdottaa, että
autokatokset sijoitettaisiin esim. tontin länsireunalle tontille tulevan ajotien yhteyteen
ja asuinrakennusten väliin jätettäisiin oleskelualue. Tontin reunalle museo esittää
istutettavaksi pensasaidan pihaa pehmeästi rajaamaan ja liittämään kokonaisuutta
alueen vanhoihin pihoihin.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kaavan yhteydessä laaditaan kaavoituksen kannalta
tarpeellisia, mutta alustavia asemapiirroksia. Kaavoituksen luomien
reunaehtojen puitteissa on tarkemmassa rakennuslupaprosessissa mahdollista suunnitella
ympäristöön soveltuvia ratkaisuja. Jatkosuunnittelua ohjeistetaan museon toiveiden
mukaisesti.
Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin
kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää
uutta lausuntoa Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksiköltä.
Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää
kaupunginhallitus.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa Ruosniemen 51. kaupunginosan korttelin
154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735, päivätty
2.6.2020 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä
lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan Museolta,
Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä,
minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Kaavamuutoksen anojalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja
käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 453
Valmistelija / lisätiedot:
Tea Bogdanoff
tea.bogdanoff@pori.fi
Liitteet

1 Hyväksymisvaihe- 1735 kaavaselostus 2.6.2020, tark. 18.8.2020
2 Hyväksymisvaihe- 1735 kaavakartta 2.6.2020, tark. 18.8.2020
3 Hyväksymisvaihe- 1735, Liite 7. Ehdotusvaiheen palauteraportti
Kaupunginhallitus on asettanut 8.6.2020 Ruosniemen 51. kaupunginosan korttelin
154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735, päivätty
2.6.2020 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä lausunnot tekniseltä
lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan Museolta,
Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 18.6.-31.7.2020. Kaavaehdotuksesta
saatiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnalta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä. Luonnoslausunnon
pohjalta tehdyn täydennyksen vuoksi Satakunnan Museolla ei ole lausuttavaa
asemakaavaehdotukseen. Satakunnan pelastuslaitokselta ei saatu lausuntoa
määräaikaan mennessä.
Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä
kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Viranomaislausunnot:
Tekninen lautakunta totesi lausunnossaan, että
asemakaavanmuutoksesta mahdollisesti aiheutuva arvonnousu kohdistuu
maanomistajalle, eli Porin kaupungille, ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
maankäyttökorvausta ei tule perittäväksi.
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Ympäristö- ja lupapalvelut - toimiala ei pidä havainnekuvan mukaista rakennusten
sijoittelua parhaana mahdollisena ratkaisuna. Kaavamuutosalueella ei ole selvitetty
happamien sulfaattimaiden esiintymistä, arvioitu niiden vaikutusta rakentamiseen ja
rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kaavoituksen luomien reunaehtojen puitteissa on
tarkemmassa rakennuslupaprosessissa mahdollista suunnitella ympäristöön soveltuvia
ratkaisuja. Jatkosuunnittelua ohjeistetaan museon toiveiden mukaisesti. Ympäristö- ja
lupapalveluiden lausunnon perusteella kaavan ohjausvaikutusta on tarkennettu lisäämällä
yleinen määräys rakentamisesta. Kaavamuutos on pienialainen ja vaikutukset valumiin
ovat enintään vähäiset. Hulevesien imeyttämiseen ja viivyttämiseen on edellytetty
esitettäväksi tarkemmin rakennuslupavaiheessa.
Muilla lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Kaavaselostuksen liitteenä oleva palauteraportti sisältää lausunnot ja
kaupunkisuunnittelun vastineet kokonaisuudessaan (liite 7: Ehdotusvaiheen
palauteraportti).
Lausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksen selostusta ja kaavamääräyksiä on
tarkistettu 18.8.2020 seuraavasti:
Ympäristö- ja lupapalveluiden –toimialan ehdotuslausunnon ja Satakunnan
Museon luonnoslausunnon pohjalta tehdyssä täydennyksessä asemakaavan
ohjausvaikutusta on tarkennettu lisäämällä yleinen määräys rakentamisesta,
jossa ”Rakentamisen tulee soveltua massoittelun, materiaalien ja värien osalta
viereiseen Ruosniemen kulttuuriympäristöön”.
Kaavakartan määräyksiin tehdyn tarkennuksen johdosta kaavakartan
käsittelypäivämääriin on lisätty merkintä, muutettu 18.8.2020.
Asemakaavaselostusta on täydennetty lisäämällä kohtaan "4.3.4
viranomaisyhteistyö" saadut lausunnot.
Kaavakarttaan ja selostukseen on lisätty ehdotusvaiheen käsittelypäivämäärät.
Kaikki tehdyt tarkistukset kaavaehdotuksen selostukseen, kaavakarttaan ja
tonttijakoon ovat kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä, eikä
asemakaavaa ole tarve asettaa uudelleen nähtäväksi.
Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Maankäyttösopimusta ei laadita Tekninen lautakunta lausunnon perusteella.
Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä
päättää kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ruosniemi 51. kaupunginosan korttelin
154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735, päivätty 2.6.2020,
tarkistettu 18.8.2020.
Kaavamuutoksen anojalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja
käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan
maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, Porin Antin-
talot Oy
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§ 454
Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö kaupungin
organisaatiouudistuksen tiedottamisesta
PRIDno-2020-3375
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 EOAK-3538-2020-1 Kantelu
2 Alkuperäinen, EOAK-3538-2020-1 Kantelu
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
3 SELVITYS_Kaupunginvaltuuston_päätös_Porin_kaupungin_organisaatiouudistuksesta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 hallintosäännön muutokset, joilla vahvistettiin
organisaatiouudistus, joka sisälsi kaupungin organisaatioon muodostuvan uuden
elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen tulevan
konsernipalvelut - nimisen esikuntayksikön.
Mika Viljanen on kannellut Satakunnan Kansassa julkaistun artikkelin perusteella
eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että yksi asian liitteistä olisi merkitty väärin
perustein salassa pidettäväksi.
Lausunnon ja selvityksen antamiselle annettua määräaikaa on pyynnöstä pidennetty
päättymään 4.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan
selvityksen ja lausunnon:
Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 kaupungin hallintosääntöön muutokset,
joilla vahvistettiin organisaatiouudistus, joka sisälsi uuden elinvoima- ja
ympäristötoimialan sekä suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen muodostuvan
konsernipalvelut -nimisen esikuntayksikön. Luettelo henkilöistä tietoineen, jotka
siirtyvät aikaisemmalta konsernihallinnon toimialalta uudelle elinvoima- ja
ympäristötoimialalle, oli esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Kyseisen liitteen tiedot ovat julkisia, mutta muodostavat sellaisen viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaisen henkilörekisterin,
jonka tietoja ei saa luovuttaa sähköisesti, ellei luovutuksen saajalla ole lupaa tallettaa
ja käyttää henkilötietoja. Tämä tarkoittaa myös, että kyseisiä, sinällään julkisia tietoja
ei voi julkaista verkossa, vaan tiedot on luovutettava muulla tavalla. Se, että kyseinen
liite oli erehdyksessä merkitty salassa pidettäväksi, johtui kankeasti
toimivasta asianhallintajärjestelmästä ja valmistelijan virheestä
asianhallintajärjestelmän käytössä.
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Virhe on tässä vaiheessa korjattu. Mikäli tietoja olisi pyydetty tai salassapitoperustetta
olisi tiedusteltu, virhe olisi havaittu aikaisemmassa vaiheessa ja tiedot olisi
pyydettäessä luovutettu muulla tavalla kuin sähköisesti.
Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksenteossa pyritään noudattamaan
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain säännöksiä
mahdollisimman tarkasti, ja pahoittelee tapahtunutta erehdystä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Eduskunnan oikeusasiamies /4.9.2020

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

20/2020

57 (83)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 288,20.05.2019
Kaupunginhallitus, § 452,02.09.2019
Kaupunginhallitus, § 455, 31.08.2020
§ 455
Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös ennakkoratkaisupyynnön tekemisestä Euroopan
unionin tuomioistuimelle/EU-tuomioistuimen huomautuspyyntö/EU-tuomioistuimen
ennakkoratkaisu ja lausunto KHO:lle
PRIDno-2019-1714
Kaupunginhallitus, 20.05.2019, § 288
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 17.4.2019
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä Porin kaupungin valitus
markkinaoikeuden päätöksestä, jolla on kumottu perusturvalautakunnan päätös
4.5.2015 vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintakuljetusten suorittamisesta omana
työnä Porin Linjat Oy:n hoitamana.Asiassa on on ratkaistavana, onko Porin kaupunki
hankintayksikkö koko seudullisen liikenteen osalta ja onko vastuukunnan sidosyksikkö
sidosyksikköasemassa koko yhteistoiminta-alueeseen.
Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2019 päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää
unionin tuomioistuimelle SEUT 267 artiklan nojalla seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:
Onko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 1artikslan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava niin, että
kysymyksessä olevan kaltaisen kuntien yhteistoimintasopimuksen mukainen
vastuukuntamalli täyttää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävän toimivallan
siirron tai kilpailuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävän horisontaalisen yhteistyön
edellytykset vai onko kysymys jostain kolmannesta vaihtoehdosta?
Mikäli yhteistoimintasopimuksen mukainen vastuukuntamalli täyttää toimivallan
siirron edellytykset, pidetäänkö toimivallan siirron jälkeisissä hankinnoissa
hankintayksikkönä toimivallan saanutta viranomaista ja voiko tämä viranomainen
muiden kuntien sille siirtämän toimivallan nojalla vastuukuntana hankkia omalta
sidosyksiköltään kilpailuttamatta palveluita myös siltä osin kuin palvelujen
hankkiminen ilman vastuukuntarakennetta olisi kuulunut toimivallan siirtäneille
kunnille niiden omana tehtävänä?
Mikäli yhteistoimintasopimuksen mukainen vastuukuntamalli sen sijaan täyttää
horisontaalisen yhteistyön edellytykset, voivatko yhteistoiminnassa mukana olevat
kunnat hankkia kilpailuttamatta palveluita yhdeltä yhteistyössä mukana olevalta
kunnalta, joka on hankkinut ne kilpailuttamatta omalta sidosyksiköltään?
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Arvioitaessa, harjoittaako yhtiö pääosaa toiminnastaan yhtiössä määräysvaltaa
käyttävän kunnan hyväksi, otetaanko kuntaan kohdistuvaa liikevaihtoa laskettaessa
huomioon kunnan omistaman, rautateiden ja maanteiden julkisista
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaista liikennettä harjoittavan
yhtiön liikevaihto, joka kertyy yhtiölle kunnan palvelusopimusasetuksen mukaisena
toimivaltaisena viranomaisena järjestämästä liikenteestä?
Korkein hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen asiassa saatuaan unionin
tuomioistuimen ratkaisun.
Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös kokonaisuudessaan on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden
välipäätöksen15.4.2019 nro 1516 (vuosikirjaratkaisu).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 452
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 24.06.2019 KHOn välipäätös 15-04-2019
2 Kirjalliset huomautukset Porin kaupunki (9702188_10)
Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2019 tekemällään välipäätöksellä tehnyt SEUT 267
artiklan mukaisen ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle. Asia koskee
Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätöstä 4.5.2015 vammaispalvelulain
mukaisten kuljetusten hankkimisesta omana työnä Porin Linjat Oy:ltä ja Porin
kaupungin valitusta markkinaoikeuden päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Ennakkoratkaisukysymykset koskevat perusturvan yhteistoiminta-alueen asemaa ja
toimivaltaa hankintayksikkönä ja Porin Linjat Oy:n asemaa kaupungin ja perusturvan
yhteistoiminta-alueen sidosyksikkönä ja palvelusopimusasetuksen mukaista
liikennettä harjoittavana yhtiönä.
Euroopan Unionin tuomioistuin on ilmoittanut kaupungille, että
asianosaisilla, jäsenvaltioilla, komissiolla ja tarvittaessa Euroopan parlamentilla,
neuvostolla ja Euroopan keskuspankilla on oikeus toimittaa unionin tuomioistuimelle
kirjallisia huomautuksia tässä asiassa.
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Unionin tuomioistuimelle lähetettävät kirjalliset huomautukset on valmisteltu yhdessa
asianajotoimisto Castren & Snellmanin edustajien kanssa. Ulkoministeriö on
ilmoittanut, että Suomen valtio tukee Porin kaupungin kantaa asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä luonnoksen mukaiset kirjalliset huomautukset
lähetettäväksi Euroopan Unionin tuomioistuimelle korkeimman hallinto-oikeuden
ennakkoratkaisupyynnön johdosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 455
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Alkuperäinen, EU- tuomioistuimen ennakkoratkaisu
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Alkuperäinen, Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
3 EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu
4 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä Porin kaupungin valitus
markkinaoikeuden päätöksestä, jolla on kumottu perusturvalautakunnan päätös
4.5.2015 vammaispalveluiden kuljetusten suorittamisesta omana työnä Porin Linjat
Oy:n toimintana.
Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2019 päättänyt pyytää EU-tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua asiassa ja kaupunki on antanut kirjalliset huomautuksensa EU-
tuomioistuimelle.
EU-tuomioistuimen ratkaisu on saapunut kaupungille 22.6.2020. Ratkaisu oli
pääpiirteissään kaupungille myönteinen. Koska kaupungille on siirretty Paras-lain ja
kuntalain säännösten mukaisesti muiden kuntien kuljetuspalvelujen
järjestämisvastuu, hankintasäännöksiä ei sovelleta tällaisessa tilanteessa. Lisäksi
kaupunki voi hyödyntää palvelujen järjestämisessä omaa sidosyksikköään, Porin Linjat
Oy:tä, myös muiden kuntien palvelutarpeiden osalta.
Korkein hallinto-oikeus pyysi 25.6.2020 kaupungin lausuntoa ennakkoratkaisusta
9.7.2020 mennessä. Pyynnöstä määräaikaa pidennettiin 11.8.2020 asti. Lausunto on
annettu määräajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi EU-tuomioistuimen ratkaisun 18.6.2020
asiassa C-328/19 ja ratkaisun johdosta korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetun
lausunnon 11.8.2020 sekä hyväksyä suoritetut toimenpiteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 456
Virkojen ja toimien täyttöluvat
PRIDno-2020-4385
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä
pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan
perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat
täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta
täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään
kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan
välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
Konsernipalvelut:
Asiakirjahallinnon suunnittelija, vakinainen työsuhde 1.9.2020 alkaen, talous- ja
hallintoyksikkö, PORI-01-19-20
Tehtävä: asiakirjahallinnon asiantuntijatehtävät
Porin Vesi:
Laitosmies, oppisopimus 1.11.2020 alkaen, Harjakankaan
tekopohjavesilaitos, PORI-08-10-20
Tehtävä: talousveden tuotannon laitosmiestehtävät
Täyttölupahakemukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
Asiakirjahallinnon suunnittelija, vakinainen työsuhde 1.9.2020 alkaen, talous- ja
hallintoyksikkö, PORI-01-19-20
Laitosmies, oppisopimus 1.11.2020 alkaen, Harjakankaan
tekopohjavesilaitos, PORI-08-10-20
Kokouskäsittely
Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.32.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä: Kaupunginhallitus
päättää myöntää täyttöluvat siten, että haku suoritetaan ensisijaisesti sisäisellä haulla.

Tiedoksi
HR-yksikkö; talouspäällikkö Tuomas Hatanpää; johtaja Ilkka Mikkola, Porin Vesi
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§ 457
Vuosikokouskutsu/Pori Tutuksi ry.
PRIDno-2020-4607
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Pori Tutuksi ry:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen keskiviikkona 2.9.2020 klo 10.00
Porin Suomalaiselle Klubille. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Porin kaupungin edustajana yhdistyksen hallituksessa on toiminut
tapahtumasuunnittelija Jenni Åman.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää Porin kaupungin edustajaksi Pori Tutuksi ry:n
hallitukseen Jenni Åmanin ja antaa muut mahdolliset evästyksensä yhdistyksen
vuosikokoukseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 458
Karhuseutu ry:n vuosikokous 3.9.2020
PRIDno-2020-4352
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Karhuseutu ry,n vuosikokous 3.9.2020
Karhuseutu ry:n vuosikokous pidetään torstaina 3.9.2020 klo 18.00 Harjakankaan
kylätalolla, Patsaskuja 7, Noormarkussa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Kokouksessa mm. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
seuraavalle toimikaudelle, valitaan puheenjohtaja erovuoroisen tilalle ja muut
hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten
tilalle. Kokouskutsun kaikki liitteet ovat nähtävillä osoitteessa www.karhuseutu.fi.
Karhuseudun toimintaa ohjaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen
varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka kaikki valitsee
vuosikokous. Jäsenet valitaan toiminta-alueen kunnista kolmikantaperiaatetta
noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kolmasosan jäsenistä tulee edustaa
yksittäisiä maaseudun asukkaita/pienyrittäjiä, yhden kolmasosan julkisen tahon ja
yhden kolmasosan yhdistysten edustajia. Lisäksi valinnoissa noudatetaan sitä
periaatetta, että em. kolmikannan lisäksi hallituksen on edustettava tasapuolisesti
Karhuseudun toimialueen kuntia. Näin ollen jokaisesta Karhuseudun toiminta-alueen
kunnista on mukana yksi edustaja ja isommista kunnista kaksi. Valinnassa
noudatetaan myös tapaa, jossa kuntaliitoskunnat ovat saaneet säilyttää oman
edustajansa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja puheenjohtajan yksi
vuosi. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan
kuusi perättäistä vuotta.
Nykyisessä hallituksen kokoonpanossa on puheenjohtajan lisäksi Porin ja Ulvilan
alueelta kaksi edustajaa ja Eurajoelta (Luvialta), Laviasta, Noormarkusta, Nakkilasta,
Harjavallasta ja Kokemäeltä yksi edustaja.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan eikä hänelle valita
henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajaa ei lasketa mukaan kolmikantakiintiöön
eikä hänen kotikuntansa vaikuta valintaan.
Tässä vuosikokouksessa erovuoroiset hallituksen varsinaiset - ja varajäsenet ovat
mainittuna vuosikokouksen kutsussa ja asialistassa, joka on liitteenä. Erovuoroisten
hallituksen varsinaisten jäsenten osalta, jotka edustavat julkista tahoa, Porin
kaupungilla ei ole edustajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää antaa mahdolliset evästyksensä Porin kaupungin
edustajalle Karhuseutu ry:n vuosikokoukseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta poistui (palvelussuhdejäävi) esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys
Raisa Ranta
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 459
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.8.2020
Liitteet

1 Kaupunginvaltuuston aloitteet 24.8.2020
Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:
"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 24.8.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen
yhteydessä jätettiin yksi valtuustoaloite, joka on sähköisenä liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa
järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan
muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:
Valtuuston valmisteluun palauttamat asiat:
§107
Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille, valtuustoaloite, eak Milka
Tommila
Asian diaarinumero PRIDno-2020-365
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon
24.10.2020 mennessä
§110
Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Ahlaisten paloaseman
käytössä olevasta kiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2545
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon
24.10.2020 mennessä.
Valtuustoaloitteet:
§114
Porin kaupunkistrategian muuttaminen tukemaan etätyön mahdollistavaa
infrastruktuuria, valtuustoaloite, Petri Reponen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-4658
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta lausunnot konsernipalveluiden strategia-
ja tietopalvelut -toimintayksiköltä, HR-yksiköltä ja ict-yksiköltä 24.10.2020 mennessä.
Kokouskäsittely
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Erno Välimäki teki lisäysesityksenä, että valtuustoaloitteesta § 107 Urheilupaikkojen
käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille päätetään pyytää myös perusturvan sosiaali-
ja perhepalveluyksikön lausunto.
Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Välimäen tekemään lisäysehdotukseen,
puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti
kannattavan Välinmäen lisäysehdotusta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin:
§107
Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille, valtuustoaloite, eak Milka
Tommila
Asian diaarinumero PRIDno-2020-365
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja perusturvan
sosiaali- ja perhepalveluyksikön lausunnot 24.10.2020 mennessä.
Tiedoksi
Lausunnonantajat, nimetyt tahot
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§ 460
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Ylipalomiehen vuosilomasijaisuus, Meri-Porin paloasema, 21.08.2020
§ 26 Ylipalomiehen vuosilomasijaisuus, Meri-Porin paloasema, 21.08.2020
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 10 AV-laitteiden hankinta, 12.08.2020
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 104 Nimikemuutos, 25.08.2020
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 40 Satakuntalaisen Osakunnan edustajien vierailu Poriin., 13.08.2020
§ 41 Noormarkun kevyen liikenteen väylän avajaiset 14.8.2020., 13.08.2020
§ 43 Alvar Aalto -viikko 22.-30.8.2020, vieraanvaraisuuden osoittaminen., 19.08.2020
Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö
§ 779 Yksinyrittäjän tukipäätös, Pitopalvelu Marja Ala-Uotila, 12.08.2020
§ 780 Yksinyrittäjän tukipäätös, Parturi-kampaamo Soili Lindén, 12.08.2020
§ 781 Yksinyrittäjän tukipäätös, ViisRaitaa, 13.08.2020
§ 782 Yksinyrittäjän tukipäätös, Joy of Dance Oy, 13.08.2020
§ 783 Yksinyrittäjän tukipäätös, Rakennus Sajusa, 13.08.2020
§ 784 Yksinyrittäjän tukipäätös, Hierontapalvelut Roselli, 13.08.2020
§ 785 Yksinyrittäjän tukipäätös, Verhoomo CARnival, 14.08.2020
§ 786 Yksinyrittäjän tukipäätös, Taksi Hannu Järvenpää, 19.08.2020
§ 787 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi Mika Koski, 19.08.2020
§ 788 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kampaamo Pinni & kudonta, 19.08.2020
§ 789 Yksinyrittäjän tukipäätös, Leipomo Pauli Salonen, 19.08.2020
§ 790 Yksinyrittäjän tukipäätös, Karpalopiste Oy, 20.08.2020
§ 791 Yksinyrittäjän tukipäätös, VS Beauty, 20.08.2020
§ 792 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kukumo Creative Ky, 20.08.2020
§ 793 Yksinyrittäjän tukipäätös, Moisio Anne Kristiina, 20.08.2020
§ 794 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi Nina Nyrhinen, 24.08.2020
§ 795 Yksinyrittäjän tukipäätös, AgilitynLumoa, 24.08.2020
§ 796 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kauneussalonki Silkki, 24.08.2020
§ 797 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kalastustarvike Närvänen oy, 25.08.2020
§ 798 Yksinyrittäjän tukipäätös, Pori Language Consulting Ky, 25.08.2020
§ 799 Yksinyrittäjän tukipäätös, Taksi Hannu Välimäki, 25.08.2020
Yksikön päällikkö, talousyksikkö
§ 23 Maksulykkäykset ajalla 10.7.-7.8.2020, 09.08.2020
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 461
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Sivistyslautakunta 11.08.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Tekninen lautakunta 18.08.2020
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

Sivistyslautakunta

11.8.2020

14.8.2020

14.8.2020

Tekninen lautakunta

18.8.2020

20.8.2020

21.8.2020

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, § 147,27.08.2020
Kaupunginhallitus, § 462, 31.08.2020
§ 462
LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupapyyntö, kotihoidon uudet työsuhteet , vanhuspalveluiden kotihoito
PRIDno-2020-4663
Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 147
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Mäkilä
pirjo.makila@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden päällikkö
Tuottavuusohjelman tavoitteiden ja kotihoidon 24/7 toteuttamiseksi pyydetään
täyttölupaa
ulkoisena hakuna vanhuspalveluiden kotihoidon lähi- ja sairaanhoitajien 23
työsuhteeseen.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahan vakanssien täyttämiselle vuodelle
2020.

Sairaanhoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
tai aikaisempi alan opistotasoinen tutkinto sekä terveyden huollon ammattihenkilöistä
annetun lain 559/1994
mukainen laillistus. Lähihoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimus on sosiaali- ja
terveysalan perustutkinto.
Lisäksi edellytetään Valviran ammatinharjoittamislupa. Tehtävä edellyttää
Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §
mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Tehtävä edellyttää
oman auton
käyttömahdollisuutta.

Sairaanhoitajan palkkahinnoittelukohta on 03HOI030 taso B (KVTES), jossa palkka
tällä hetkellä on
2500,32€/kk. Lähihoitajan tehtävä kuuluu hinnoitteluun 04SOS06A tasoon B, jossa
tehtäväkohtainen palkka
on 2172,03€/kk. Työaika molemmilla ammattinimikkeillä on 31.8.20 alkaen jaksotyö
38,25h/vko.
.
Ehdotus
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Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää kotihoidon uusien
työsuhteiden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa
pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 462
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Mäkilä
pirjo.makila@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden päällikkö
Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvat kokouksessaan 27.8.2020 § 147. Asian
tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituille perusturvan työsuhteille täyttöluvat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 131,27.08.2020
Kaupunginhallitus, § 463, 31.08.2020
§ 463
LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Porin perusturva
PRIDno-2020-4460
Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 131
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas
sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 3.8.2020 alkaen. Pyydetään
täyttölupaa ulkoisena hakuna.
Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista
asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien
lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvona. Tehtäviin kuuluvat myös muut
hallintoon, sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.
Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto, sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa
edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, halua tehtävien
kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista
ja kirjallista ilmaisutaitoa.
Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka 1.8.20 alkaen on 4610,97€/kk ja työaika
on toimistotyöaika.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää lakimiehen viran, 25710002,
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän
asia osalta heti kokouksessa.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 463
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Valmistelija / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 27.8.2020 § 131. Asian
tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainitulle perusturvan virkasuhteelle täyttöluvan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvajohtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Kunnallisvalitus
§453
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
§441, §442, §443, §444, §446, §452, §454, §455, §456, §457, §458, §459, §460, §461,
§462, §463
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§445, §448, §449, §450, §451
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2020

20/2020

78 (83)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§447
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
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Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa
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on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn
liittyvä syy.
Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian
käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuaika suorahankinnassa
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun
suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus
on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
TAI
Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30
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päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
TAI
Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta.
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
hankintasopimus on tehty.
Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9
kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
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Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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