Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021

1 (60)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika

22.12.2021, klo 16:30 - 19:08

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat
§ 241

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 242

Pöytäkirjan tarkastus

§ 243

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talouden kuukausiraportointi tammi-
marraskuu 2021

§ 244

Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi vuonna 2021, elinvoima- ja
ympäristötoimiala

§ 245

Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen
vuodelle 2022

§ 246

Ostolaskujen hyväksyjät elinvoima- ja ympäristötoimialalla vuonna 2022

§ 247

Joukkoliikennejaoston asettaminen

§ 248

Jätehuoltojaoston asettaminen

§ 249

Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus rakennusvalvontamaksusta

§ 250

Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään

§ 251

Eläinlääkinnän toimintayksikön esimiehen nimeäminen

§ 252

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

§ 253

Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19 -tautitilanteen johdosta
vuonna 2021 linjoilla 70, 70Y ja 71, Lyttylän Liikenne Oy

§ 254

Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19-tautitilanteen johdosta
vuonna 2021 linjoilla 70, 70Y ja 71, Ruosniemen Linja-auto Oy

§ 255

Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19 -tautitilanteen johdosta
tammi-toukokuussa 2021, Porin Linjat Oy

§ 256

Avustushakemus, Porin Voimailijat-81 ry

§ 257

Tiedoksi merkittävät asiat

§ 258

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021

2 (60)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Anssi Salmi, puheenjohtaja
Jaakko Jäntti, 1. varapuheenjohtaja
Antti Linnainmaa
Hanna Raitakari
Hanna Sinisalmi
Johanna Siitari
Jussi Ihamäki
Kimmo Hohkala
Matti Hatanpää
Paula Kivimäki
Sanna Grönmark
Tiina Puska
Tiina Stenman
Muut saapuvilla olleet
Merita Pajunen, sihteeri
Kaija Lohivuo
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elina Sipilä, yksikön päällikkö, eläinlääkintäyksikkö, saapui 17:46, poistui 18:01
Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, saapui 17:46, poistui 17:51
Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, saapui 18:31, poistui 18:43
Jonna Vainio
Tapio Furuholm, poistui 18:51
Ella-Mari Halminen
Tomi Lähteenmäki, Strategiapäällikkö, poistui 17:45
Sami Lampola, poistui 17:45
Poissa

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö
Juha Seppänen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö
Anna Kyhä-Mantere
Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Anssi Salmi
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Merita Pajunen
Sihteeri

Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

23.12.2021

23.12.2021

Matti Hatanpää

Paula Kivimäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
27.12.2021

Merita Pajunen

3 (60)

Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 241
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 242
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Hatanpää ja Paula Kivimäki (varalla Hanna
Raitakari).
Pöytäkirja tarkastetaan 23.12.2021.
Kokouskäsittely
Tomi Lähteenmäki ja Sami Lampola poistuivat kokouksesta klo 17.45.
Elina Sipilä oli läsnä kokouksessa klo 17.46-18.01.
Mikko Nurminen oli läsnä kokouksessa klo 17.46-17.51.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Hatanpää ja Paula Kivimäki (varalla Hanna
Raitakari).
Pöytäkirja tarkastetaan 23.12.2021.
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 61,31.03.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 85,28.04.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 106,26.05.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 141,30.06.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 161,11.08.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 191,29.09.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 201,20.10.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 218,24.11.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 243, 22.12.2021
§ 243
Elinvoima- ja ympäristötoimialan talouden kuukausiraportointi tammi-marraskuu 2021
PRIDno-2021-1270
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 31.03.2021, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, henkilöstöraportti tammi-helmikuu 2021
2 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-helmikuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat vähentyneet 0,3 M eurolla viime vuoden alun
toteumaan verrattuna. Myyntituotot ovat hieman lisääntyneet (62.000 €), mutta
samanaikaisesti ovat maksutuotot vähentyneet 42 %:lla (167.000 €) pääasiassa
rakennuslupamaksujen vähentymisen vuoksi. Myyntituotoissa näkyvä muutos johtuu
maaseutupalveluiden kuntalaskutuksen aikaistamisesta tänä vuonna. Viime vuoden
alun suurempia toimintatuottoja selittää lisäksi tuolloin tilinavaukseen kirjattu 167.000
euron suuruinen EU-tuen siirto vuodelta 2019. Siirto liittyi Circwaste - Kohti
kiertotaloutta -hankkeen maksatuksen jaksottamiseen.
Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 0,5 M eurolla (-9 %), mistä
henkilöstökuluja on 0,2 M euroa ja palvelujen ostoja 0,3 M euroa. Henkilöstökulut ovat
pienentyneet erityisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikössä, jossa
vähennystä aikaisempaan nähden on 0,2 M euroa (-20 %). Työllisyyspalkkoihin on tänä
vuonna käytetty 0,1 M euroa vähemmän. Kaupunkisuunnittelun palkkakulut ovat
pienentyneet 50.000 eurolla, mikä tarkoittaa, että vuoden ensimmäisten kahden
kuukauden aikana on normaalista työpanoksesta jäänyt
puuttumaan suunnilleen yhden henkilötyövuoden verran. Kaupunkisuunnitteluun on
nopeasti kehittynyt palvelutuotantoa merkittävästi rajoittava henkilöstövajaus, kun
kolme henkilöä on siirtynyt toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. Samalla on
myös osa tehtävistä siirtynyt muiden yksiköiden vastuulle, mikä hieman helpottaa
tilannetta. Ratkaisua akuuttiin henkilöstövajeeseen etsitään parhaillaan.
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Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen näkyy palvelujen
ostoissa yhteistoimintakulujen vähentymisenä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt
toimialan kustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty
summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa.
ICT-yksikössä ovat palvelujen ostot vähentyneet 0,1 M eurolla, vaikka
ohjelmistolisenssien maksut ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 0,3 M eurolla viime
vuodesta. Lisenssikustannusten kasvu oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja
huomioitiin 0,4 miljoonan euron kehyslisäyksenä. Alkuvuonna
erääntyivät kaupunginhallituksen päättämään (18.1.2021 § 16) Microsoft Enterprise
Agreement -sopimuksen uusimiseen liittyvät vuosimaksut. Sopimus sisältää lisenssien
kolmen vuoden ylläpidon ja sinä aikana tulleiden versioiden käyttöoikeuden
sopimuksen kattavuuden mukaisesti.
Toimialan henkilöstön määrä on vähentynyt vuodessa 23 henkilöllä. Vakituisia on yksi
enemmän kuin vuosi sitten, mutta määräaikaisia on 15 ja työllistettyjä 9 vähemmän.
Tehdyn työn todellinen määrä (HTV4) on vähentynyt 12 % kahdessa vuodessa.
Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet koronapandemian
aikana. Kuluvan vuoden helmikuussa poissaoloja oli 13 % vähemmän kuin viime
vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 3,4 %, mikä
tarkoittaa erinomaista tasoa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talous- ja
henkilöstöraportin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 28.04.2021, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-maaliskuu 2021
2 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat edelleen 0,3 M euroa perässä viime vuoden alun
toteumasta. Puolet summasta selittyy edelliseltä vuodelta siirretyllä hanketuella, joka
lisäsi tuottoja viime vuoden alussa. Maksutuotoissa on vajausta 0,1 M euron verran
erityisesti rakennusvalvontamaksujen vähentymisen vuoksi. Lupia on parhaillaan
prosessissa noin viidenneksen normaalia suurempi määrä. Nämä ovat kuitenkin
hankkeita, joihin liittyvät tuotot ovat vähäisiä. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon
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tuotoissa näkyy poikkeama, joka aiheutuu laskutuksen jaksottaisuudesta ja siten
korjaantuu myöhemmin. Eläinlääkinnässä on saamatta alkuvuoden klinikkamaksuja,
koska maksu-uudistusta ei ole saatu toteutumaan laitteiden toimitusviiveestä johtuen.
Myös myyntituottoja ja muita toimintatuottoja on tullut viime vuotta vähemmän.
Joukkoliikenteen tuotot ovat vähentyneet 28.000 eurolla, koska matkakeskuksen
informaatiojärjestelmän maksuosuuksien laskuttamisesta liikennöitsijöiltä on
luovuttu. Tytäryhtiöille myytävien ICT-palveluiden myynti on vähentynyt 33.000
eurolla. Nämä muutokset on huomioitu talousarviota laadittaessa.
Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 1,0 M eurolla (-12%), josta
henkilöstökuluja on 0,3 M euroa, palvelujen ostoja 0,4 M euroa ja tavaroiden ostoja
0,1 M euroa. Lisäksi maksetut avustukset ovat vähentyneet 0,1 M eurolla ja muut
toimintakulut 0,2 M eurolla.
Henkilöstökulut ovat vähentyneet erityisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -
yksikössä ja eläinlääkinnässä. Eläinlääkinnän sijaiskustannuksia on vähennetty 71 %:lla
(26.000 euroa). Kaupunkisuunnittelussa henkilöstökulut ovat vähentyneet lähes
kolmanneksella (0,1 M euroa). Työllistämispalkkoihin on tänä vuonna käytetty 16 %
(0,1 M euroa) vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialoille
on kuitenkin kohdistettu kesätyöllistämiseen talousarvioon nähden 50.000 euroa
enemmän tukea kesätyöpaikkojen turvaamiseksi.
Henkilöstön määrä toimialalla on vähentynyt 19 henkilöllä viime vuoden
maaliskuuhun verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt 163 henkilössä,
mutta työllistettyjen määrä on vähentynyt kolmella ja määräaikaisten 16 henkilöllä.
Asiantuntijapalveluiden käyttö on vähentynyt 0,2 M eurolla viime vuodesta. Säästöt
ovat syntyneet ICT-yksikössä sekä kaupunkisuunnittelussa, jossa myös
henkilöstöresurssit ovat samanaikaisesti vähentyneet. Toistaiseksi HTV-säästövelvoite
ei ole aiheuttanut asiantuntijapalveluiden käytön lisääntymistä toimialalla, mutta
henkilöstöresurssin vähyyttä joudutaan todennäköisesti korvaamaan
kaupunkisuunnittelussa asiantuntijapalveluiden hankinnalla.
ICT-palveluiden ostot ovat vähentyneet 0,1 M eurolla, mutta samanaikaisesti ovat
lisenssikustannukset kasvaneet 0,3 M eurolla. Lisenssikustannusten kasvu oli tiedossa
talousarviota laadittaessa ja huomioitiin 0,4 miljoonan euron kehyslisäyksenä.
Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen ja Prizztech Oy:n palvelusopimuksen
muuttaminen näkyvät kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön palvelujen
ostoissa yhteistoimintakulujen puolittumisena (-0,3 M euroa) aikaisempaan
verrattuna. Samanaikaisesti joukkoliikenteen liikenteen ostot ovat kasvaneet 0,1 M
eurolla.
Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet koronapandemian
aikana. Kuluvan vuoden aikana on poissaoloja ollut 23 % vähemmän kuin viime
vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 3,4 %, mikä tarkoittaa erinomaista
tasoa. Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat kuitenkin lisääntyneet jonkin verran.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi talous- ja
henkilöstöraportin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 26.05.2021, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen, Jonna Vainio
tiina.m.toivonen@pori.fi, jonna.vainio@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-huhtikuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat edelleen 0,3 M euroa perässä viime vuoden alun
toteumasta. Myynti- ja maksutuotoissa on tosin tapahtunut hieman parannusta viime
kuukaudesta.
Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 1,0 M eurolla (-10%), josta
henkilöstökuluja on 0,25 M euroa, palvelujen ostoja 0,7 M euroa ja tavaroiden ostoja
0,1 M euroa. Henkilöstökulujen vähentymisestä valtaosa tulee työllistämispalkkojen
pienentymisestä (0,15 M). Kuntakokeilun alkaminen ja asiakkaiden siirtäminen TE-
toimistosta kaupungille on hidastanut väliaikaisesti asiakkaiden ohjaamista
palveluihin. Toiminta tehostuu kokeilun päästyä kunnolla alkamaan.
Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen näkyy palvelujen
ostoissa yhteistoimintakulujen vähentymisenä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt
toimialan kustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty
summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa. Prizztech Oy:n
sopimuksen muutoksesta saadaan säästöä palveluiden ostoihin.
Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 kokouksessaan myöntää 0,7 M euron
lisämäärärahan ja muutoksen vuoden 2021 talousarvioon covid-19 -taudin
aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman kompensoimiseksi
joukkoliikenne-kustannuspaikalle (14162001) tilille 43030 Asiakaspalveluiden osto.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talous- ja
henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 30.06.2021, § 141
Valmistelijat / lisätiedot:

Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021

10 (60)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-toukokuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat nyt 36 000 euroa enemmän kuin viime vuonna samaan
aikaan, vaikkakin yksikkökohtaisissa tuotoissa on edelleen pientä tavanomaista
laskutuksen jaksottaisuudesta aiheutuvaa poikkeamaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö
on maksanut nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avustukset 0,3 M € nyt
toukokuussa. Tästä johtuu myös se muutos, kun vielä viime kuussa oltiin 0,3 M euroa
tuotoissa viime vuotta perässä.
Toimintakulut ovat toukokuun jälkeen 0,6 M euroa vähemmän kuin vuodentakaisessa
saman aikajakson toteumassa. Vaikkakin henkilöstökulut näyttäisivät edelleen
vähentyneen (-0,3 M€), kasvua on tullut niin palvelujen ja tavaroiden ostoihin sekä
myönnettyihin avustuksiin verrattuna viime vuoden kumulatiiviseen toteumaan.
Myönnettyjen avustusten summa on kasvanut 0,2 M euroa vuodentakaisesta. Tämä
johtuu yhdistysten toiminta-avustusten maksatusten ajoittumisesta toukokuulle.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen
koronatuet vuodelle 2021 maksetaan kesäkuun lopussa. Traficom on myöntänyt
Porille julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin
yhteensä 490 000 euroa. Liikennöitsijät saavat hakea koronakorvausta kaupungilta
6.6.2021 eli tapahtuneeseen joukkoliikenneuudistukseen saakka. Tuki kirjataan
joukkoliikenteen kustannuspaikalle. Tällä tullee olemaan positiivinen vaikutus
toimialan loppuvuoden tulosennusteeseen. Tosin nyt, kun joukkoliikenteen
lipputulojen toteutumisen riski on joukkoliikenneviranomaisella eli kaupungilla, tämän
lopullinen vaikutus on kuitenkin vielä epävarmaa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 11.08.2021, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-kesäkuu 2021
Toimiala on kesäkuun jälkeen toimintatuotoissa lähes 0,2 M € jäljessä viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Suurin yksittäinen tekijä tähän on kesäkuussa
jätehuoltotuottojen tulouttamatta jääminen, mutta tämä korjaantuu vielä
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myöhemmässä vaiheessa vuotta. Lisäksi yksikkökohtaisissa tuotoissa on
huomattavissa myös lomakauden vaikutusta myyntilaskutuksen jaksottaisuuteen.
Toimintakulujen puolella henkilöstökulujen väheneminen on edelleen 0,3 M €:n
luokkaa. Samoin tavaroiden ostoissa on nähtävissä pientä vähenemistä (-68 000 €),
kun taas palvelujen ostoihin sekä myönnettyihin avustuksiin on käytetty enemmän
rahaa viime vuoden kumulatiiviseen toteumaan verrattuna. Palvelujen ostot ovat nyt
180 000 € viime vuotta isommat, myönnetyissä avustuksissa puolestaan kasvu 146
000 €. Kuluissa ei kuitenkaan nyt ole selkeästi havaittavissa mitään yksittäisiä isoja
kasvutekijöitä, vaan palvelujen ostojen kasvukin koostuu pikemminkin useammasta
pienemmästä kuluvirrasta.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 29.09.2021, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-elokuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat nyt 332 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna
samaan aikaan. Yksikkökohtaisissa tuotoissa on edelleen pientä tavanomaistakin
poikkeamaa, mutta suurimpia euromääräisiä syitä voidaan luetella löytyvän
palkkatukien normaaliakin hitaammasta tuloutumisesta työllisyyspalveluihin,
joukkoliikenteen uudistuksesta sekä jätemaksujen tuloutuksesta. Jätehuollon eko-
maksuja tuloutetaan Teknisen toimialan jätehuollon kustannuspaikalta 200 000 €
syyskuussa. Suunnittelu- ja kehittämisyksikön jätehuoltoviranomaisen sekä
jätehuollon suunnittelun ja neuvonnan kulut katetaan näillä ekomaksutuotoilla,
samoin kuin Teknisen toteuttama jätehuolto on samoilla tuotoilla rahoitettavaa.
Palkkatuen tuloutuksessa ollaan viime vuotta yli 320 000 euroa perässä, vaikka
työllistämispalkkojakin on maksettu 31.8. mennessä noin 80 000 € viime vuotta
enemmän. Palkkatuet maksattaa KEHA-keskus, joka on ELY-keskusten sekä TE-
toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Palkkatuen tammi-
heinäkuun tilityshakemukset on tehty aikataulun mukaisesti ja tammikuun palkkatuki
on maksettu KEHA-keskuksen toimesta elokuun loppuun mennessä. Kaiken kaikkiaan
helmi-heinäkuulta palkkatukia on tulematta vielä noin 970 000 euroa.
Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin
käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä,
että lipunmyyntituotot, mutta myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä
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joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Kesä-syyskuun lipunmyyntituotot
tasataan liikennöitsijän toimesta elinvoima- ja ympäristötoimialalle lokakuussa.
Hankintasopimuksen alkaessa matkustajamäärät pysyivät samalla tasolla kuin kesällä
2020. Vuoteen 2019 verrattuna matkustajia oli noin kolmannes vähemmän. Kesän
2021 aikana Winnovassa oli opetusta koko kesäkuun ajan, ja uusi opetus jatkui jo
elokuun alussa. Perjantaisin ja lauantaisin ei ajettu myöhäisiä iltavuoroja ollenkaan,
toisin kuin kesällä 2020. Sää suosi kävelyä ja pyöräilyä. Johtopäätöksenä voisi todeta,
että linjaston uudelleenjärjestely ei aiheuttanut merkittävää haittaa matkustajille,
mutta toisaalta matkojen määrä ei myöskään kasvanut edelliseen kesään verrattuna.
Koulujen alettua ollaan matkustajamäärissä edelleen n. 30 prosenttia jäljessä vuoden
2019 vastaavaan aikaan verrattuna, mutta tasoissa vuoteen 2020 verrattuna. Kelan
tukemien koulumatkojen korvausmenettelyissä on haasteita, jotka saattavat aiheuttaa
lipputulomenetyksiä alkusyksyn osalta.
Toimialan toimintakulut ovat yhä yli 1 M euroa pienemmät kuin viime vuonna
vastaavana ajanjaksona. Henkilöstökulut ovat 163 000 euroa pienemmät viime
vuoteen verrattuna. Vaikkakin vuosiloma- ja muiden sijaisten käyttö on ollut
vähäisempää tänä vuonna muun muassa eläinlääkintäyksikössä, henkilöstökulujen
vähentymiseen vaikuttaa suureksi osaksi eläkemenoperusteisen
kunnalliseläkemaksun kohdistamisperiaatteiden muutos, joka tehtiin toimialoille viime
vuonna kehysvaiheessa vuoden 2021 talousarvioon.
Vastaavasti avustuksia on maksettu nyt 181 000 euroa viime vuotta enemmän (mm.
kesätyöpaikkatuki-, sekä toiminta- ja tapahtuma-avustuksia), mutta on otettava
huomioon, että niin tapahtuma- kuin toiminta-avustuksetkin ovat uusia
avustusmuotoja, joihin on varattu yhteensä 0,6 M euroa tälle vuodelle. Lisäksi
hankeavustuksiin on varattu 150 000. Aiemmin maksettiin avustuksia
työllisyydenhoidosta n. 550 000 euroa vuodessa. Kun huomioidaan tämä kokonaisuus,
niin toimialan jakamien avustusten määrä on lisääntynyt tälle vuodelle yhteensä 200
000 eurolla.
Toimintakulujen vähentyminen johtuu kuitenkin palvelujen ostoista, jotka ovat
vähentyneet 1 M eurolla. Tämä johtuu mm. Visit Pori Oy:n ostopalvelusopimuksen
purkamisesta (vaikutus 0,6 M euroa), mutta tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt
toimialan kustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on
nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa. Myös Prizztech Oy:n
ostopalvelusopimuksen muutoksista on saatu tähän mennessä säästöjä, samoin ICT-
yksikön maksamista telemaksuista.
Porin kaupunki on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen pieneläinpäivystyksen
järjestämisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa. Päivystyksen järjestää
Porin Mikkolassa sijaitseva, Evidensia-verkostoon kuuluva Eläinklinikka Syke. Päivystys
on tarkoitettu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eli Porin,
Ulvilan, Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaiden omistamille sekä alueella
oleskeleville pieneläimille. Pieneläinpäivystys alkoi 3.9.2021. Eläinklinikka Syke
päivystää vuoden loppuun saakka viikonloput ja arkipyhät. Kaupungineläinlääkärit
hoitavat pieneläinpäivystykset arkisin ja suureläinpäivystykset kokonaisuudessaan
ympäri vuorokauden. Vuoden vaihteen jälkeen pieneläinpäivystykset siirtyvät
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Eläinklinikka Sykkeelle myös arkipäivien osalta. Aloituskauden mukaisesta palvelusta
maksetaan kuukausikorvausta syys-joulukuulta yhteensä 56 000 euroa, jotka tullaan
kirjaamaan palvelujen ostoihin.
Merkittävää on myös se, että työllisyyspalveluissa on alkanut elokuussa kaksi uutta
hanketta; MAINE 2.0- sekä Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa-
hankkeet. MAINE 2.0-hankkeen tarkoituksena on perustaa maahanmuuttajien
neuvonta- ja opastuspiste Poriin ja se työllistää 1,5 henkilöä. Hanke kestää 31.8.2022
saakka ja siinä on TEM:n avustuksen lisäksi kaupungin omarahoitusosuus 20 %.
Osallisena-hanke taas liittyy kiintiöpakolaisten palveluiden kehittämiseen. Sen kesto
on 1.8.2021-31.12.2022 ja omarahoitusosuutta siinä ei varsinaisesti ole. Hanke
työllistää yhden henkilön, joka tekee hankkeen kehittämistyötä sekä osa-aikaisesti
kuntakokeilun asiakastyötä maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa.
Kaupunginhallitus päätti 30.8.2021 kokouksessaan myöntää Kasvupalvelut ja
kaupunkisuunnitteluyksikön Kaupunkisuunnittelu-toimintayksikölle vakinaisen
työsuhteisen kaavoitussuunnittelijan täyttöluvan. Kaupunginhallitus oli myöntänyt
17.5.2021 kokouksessaan jo luvan kahdelle kaavoitusarkkitehdille, joista tällä 30.8.
päätöksellä toinen kaavoitusarkkitehdin paikka vaihdettiin kaavoitussuunnittelijan
paikaksi. Tehtävään palkataan kaupunkisuunnittelussa määräaikaisella työsuhteella
oleva suunnitteluavustaja, joka on ammattikorkeakoulusta valmistunut
maisemasuunnittelija.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 20.10.2021, § 201
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousraportti tammi-syyskuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat nyt syyskuun jälkeen 92 000 euroa (-2 %) viime vuoden
vastaavaa ajanjaksoa jäljessä, vaikkakin tuotoissa on nyt mukana ensimmäisen kerran
myös joukkoliikenteen lipunmyyntituotot, jotka on tuloutettu liikennöitsijän toimesta
kesä-elokuulta. Yksikkökohtaisissa luvuissa on eriävyyttä viime vuoteen, mutta
loppuvuoden ennusteeseen niillä ei kuitenkaan vielä ainakaan tässä vaiheessa ole
merkittävää vaikutusta.

Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021

14 (60)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Toimialan toimintakulut ovat 545 000 euroa (-3 %) pienemmät kuin viime vuonna.
Henkilöstökulut ovat pienentyneet lähes 140 000 euroa (-1 %) ja palvelujen ostot
440 000 euroa (-5 %). Avustuksia puolestaan on maksettu 65 000 euroa (7 %) viime
vuotta enemmän.
Työllistämispalkkoja on nyt syyskuun jälkeen maksettu 168 000 euroa (6,5 %) viime
vuotta enemmän. Työllistämispalkkamäärärahojen riittävyyteen varaudutaan siten,
että loppuvuoden osalta työllistäminen supistetaan minimiin. Ns.
velvoitetyöllistäminen kaupungin on pakko järjestää eli ne, jotka kuuluvat
työllistämisvelvoitelain piiriin, kaupunki on velvollinen työllistämään, kun
ansiopäivärahan enimmäisaika on päättynyt. Samoin järjestetään jo meneillään olevat
työllistämisjaksot ja työllisyysehdon täyttämiseksi välttämättömät jaksot.
Toimialan käyttösuunnitelmiin on tehty syyskuussa kaksi määrärahamuutosta:
Työllisyyden hoidon vuoden 2021 talousarviossa oli varattu tukea koululaisten ja
opiskelijoiden kesätyöllistämiseen, josta osa osoitetaan suunnitelmien mukaan
toimialoille. Työvoimasuunnittelija on vahvistanut toimialakohtaiset summat
helmikuussa toimialoille osoitetuilla kirjeillä. Kirjanpidollisista syistä osa tuesta
osoitetaankin toimialoille määrärahasiirtona. Tämä yhteensä 234 600 euron
määrärahasiirto perusturvalle, sivistystoimialalle ja konsernipalveluille on tehty
syyskuussa työllisyysyksikön kustannuspaikalta. Lisäksi koska hyvinvoinnin, terveyden
ja osallisuuden edistämiseen tarkoitettua toiminta-avustusmäärärahaa jäi avustusten
jakamisen jälkeen käyttämättä vielä 43 934 euroa, se on nyt siirretty
kaupunginhallituksen käyttöön, josta sitä voidaan suunnata muihin avustuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
Päätös
Elinvoima-ja ympäristölautakunta päätti merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 24.11.2021, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talous- ja henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat lokakuun jälkeen lähes 17 %:ia (1,1 M€) viime vuoden
vastaavaa ajanjaksoa jäljessä. Tuotoissa on nyt mukana joukkoliikenteen
lipunmyyntituotot, jotka on tuloutettu liikennöitsijän toimesta syyskuulle saakka.
Yksikkökohtaisissa luvuissa on yhä eriävyyttä viime vuoteen, ja osassa yksiköistä
saatetaankin jäädä toimintatuotoissa hieman budjetoiduista. Tällaisia tuottoja ovat
esimerkiksi eläinlääkinnän klinikkamaksut, jossa klinikkamaksutuottojen
pieneneminen johtuu muun muassa pieneläinpäivystyksen siirtymisestä Evidensia
Eläinlääkäripalvelut Oy:lle 3.9. alkaen viikonloppuisin ja arkipyhäisin.
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Työllisyydenhoidon palkkatukimaksatuksissa ollaan viime vuotta reippaasti perässä,
joka osaltaan vääristää tuottojen vertailua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Lokakuun jälkeen kaupungille onkin vielä tilittämättä palkkatukia touko-syyskuulta
950 218 euroa.
Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 kokouksessaan myöntää elinvoima- ja
ympäristötoimialalle 0,7 M euron lisämäärärahan ja muutoksen vuoden 2021
talousarvioon covid-19 -taudin aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen
lipputuloaleneman kompensoimiseksi joukkoliikenne-kustannuspaikalle.
Loppuvuoden ennustaminen on hankalaa matkustajamäärien ja lipputulojen
näkökulmasta, mutta kokonaisvaikutelma tällä hetkellä on, että lipputulot jäävät tänä
vuonna noin 5 % vähäisemmäksi kuin vuonna 2020 ajetun liikenteen vähentymisen
myötä. Esimerkiksi Ulvilan kouluvuorot ovat siirtyneet Porin Linjat Oy:ltä
markkinaehtoiseksi liikenteeksi, ja vuorotarjonta on vähentynyt varhais- ja
myöhäisvuorojen osalta.
Joukkoliikenne on jo saanut valtiolta ennakkoon budjetoimatonta covid-tukea
menetettyihin lipputuloihin 490 000 euroa. Lisäksi joukkoliikenne on saamassa vielä
noin 450 000 euron valtionavustuksen liittyen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin.
Kaiken kaikkiaan 0,7 M€:n perustuen hakemisen jälkeen valtio on myöntänyt yhteensä
siis 940 000 euroa budjetoimatonta tuottoa joukkoliikenteelle vuonna 2021.
Ilmastoperusteisella tuella valtio osallistuu lainsäädännöllä kovennettujen
kalustovaatimusten ja puhtaiden käyttövoimien tuomiin lisäkustannuksiin
toimivaltaisille viranomaisille. Porin kaupunki saa poikkeuksellisen ja
ennakoimattoman suuren avustuksen vuonna 2021, koska kaupunki on käyttänyt
uusiutuvaa polttoainetta Porin Linjat Oy:n tuotannossa vuosina 2020-2021. Seuraavina
vuosina ilmastoperusteisen tuen ei kuitenkaan odoteta säilyvän yhtä suurena, koska
muissa keskisuurissa kaupungeissa aloitetaan liikennöintiä sähköbusseilla ja tuki
jaetaan kaupungeille puhtailla käyttövoimilla tuotettujen linjakilometrien mukaan.
Valtion myöntämästä 490 000 euron Covid-19 -tuesta maksetaan 7.6.2021 asti
voimassa olleen käyttöoikeussopimuksen aikana aiheutuneita lipputulomenetyksiä
Porin Linjat Oy:lle ja koko vuodelta Kokemäki - Pori -yhteysvälin liikenteenharjoittajille.
Toimialan toimintakulut ovat 0,7 M€ (-2,7 %) pienemmät kuin viime vuonna.
Henkilöstökulut ovat 160 000 euroa (-1 %) viime vuotta pienemmät. Tähän heijastuvat
mm. työllistämispalkoissa sekä erilliskorvausten maksatuksessa tehdyt ylitykset,
mutta samalla myös pitkään jatkuneet rekrytointivaikeudet sekä eläinlääkinnässä että
kaupunkisuunnittelussa, joissa henkilöstökuluja ei kerry samassa suhteessa
budjetoituun nähden. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin ICT-yksikössä mm. koronan
vuoksi lisääntyneen sähköisen kokoustamisen (lautakunnat, kaupunginhallitus ja -
valtuusto) teknisen tuen tehtävistä johtuen. Lisäksi henkilöstökuluja pienentää
osaltaan myös eläkemenoperusteisen kunnalliseläkemaksun
kohdistamisperiaatteiden muutos, joka tehtiin toimialoille viime vuonna
kehysvaiheessa vuoden 2021 talousarvioon. Nämä seikat huomioon ottaen yhdessä
tasapainottavat henkilöstökulujen toimialakohtaista tilannetta.
Palvelujen ostot ovat lokakuun jälkeen 0,5 M€ viime vuotta pienemmät. Tämä johtuu
mm. Visit Pori Oy:n ostopalvelusopimuksen purkamisesta, mutta tämä ei kuitenkaan
ole vähentänyt toimialan kokonaiskustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen
aiemmin käytetty summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa.
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Myös ICT-yksikön maksamista telemaksuista on saatu tähän mennessä säästöjä.
Loppuvuodesta arvioidaan vielä toimialan palvelujen ostojen kokonaisuuden myös
jäävän budjetoidusta, sillä esimerkiksi elinkeinopalvelujen ostopalveluissa
kuljetuspalvelujen kilpailutuksen myötä kustannukset vuodelle 2021 pienenivät.
Kuljetuspalveluiden tuotot ovat myös osittain suhteessa näihin kuluihin, sillä
kustannustenjakosopimuksia on tehty matkustajamäärien mukaan.
Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat jäämässä budjetoitua
pienemmiksi johtuen mm. puhelinleasinguudistuksen käyttöönotosta ja sen
vaikutuksesta kalustohankintoihin sekä Café Nuokkarin elintarvikeostoista, sillä
kahvila avattiin uudelleen vasta syksyllä. Muita toimintakuluja vähentävät mm. ICT:n
konesalivuokrien pieneneminen.
Henkilöstön määrä toimialalla on vähentynyt viidellä henkilöllä viime vuoden
lokakuuhun verrattuna ollen lokakuun lopussa yhteensä 278 henkilöä. Tämä ei
kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan työllistettyjen määrä on kasvanut 21 henkilöllä
samalla, kun vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 12 henkilöllä ja
määräaikaistenkin määrä 14 henkilöllä. Myös henkilöstön terveysperusteiset
poissaolot ovat vähentyneet. Kuluvan vuoden aikana poissaoloja on ollut lähes 19 %
vähemmän kuin viime vuonna. Sekä työtapaturmista että sairauksista johtuvat
poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
Päätös
Elinvoima-ja ympäristölautakunta päätti merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 243
Valmistelija / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talous- ja henkilöstöraportti tammi-marraskuu 2021
Toimialan toimintatuotot ovat marraskuun jälkeen noin 13 %:ia (0,9 M€) viime vuoden
vastaavaa ajanjaksoa jäljessä. Tuotoissa on nyt mukana joukkoliikenteen
lipunmyyntituotot, jotka on tuloutettu liikennöitsijän toimesta lokakuulle saakka.
Yksikkökohtaisissa luvuissa on yhä eriävyyttä viime vuoteen, ja osassa yksiköistä
jäädäänkin toimintatuotoissa hieman budjetoiduista. Eläinlääkinnässä toteutettiin
alkuvuodesta maksupääteuudistus, jotta klinikkamaksuja saataisiin tuloutettua
aiempaa tehokkaammin. Maksupäätteet osaltaan nopeuttavatkin tätä tuloutusta,
mutta klinikkamaksuissa ollaan silti 29 %:ia (19.000 euroa) viime vuotta jäljessä eikä
klinikkamaksuissa tulla yltämään tälle vuodelle budjetoituun 80.000 euroon.
Klinikkamaksutuottojen pieneneminen johtuu muun muassa pieneläinpäivystyksen
siirtymisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:lle 3.9. alkaen viikonloppuisin ja
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arkipyhäisin. Työllisyydenhoidon palkkatukimaksatuksissa ollaan viime vuotta
reippaasti perässä, joka osaltaan vääristää tuottojen vertailua viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon. Marraskuun jälkeen kaupungille onkin vielä tilittämättä
palkkatukia kesä-marraskuulta lähes 1,2 M€.
Traficom on 10.12.2021 lähettänyt joukkoliikenneviranomaiselle kirjeen, jossa
viranomainen velvoitetaan 16.12.2021 mennessä toimittamaan toteutunut
lipputulomenetys vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019, jotta valtio myöntäisi
lisätukea. Kirjeessä todetaan, että Traficom tekee päätöksen lisätuesta aikaisintaan
17.12.2021 ja että Porin tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen osuus lisätuesta on
113.000 euroa (alv 0 %), mikäli tuen maksamisen edellytykset täyttyvät. Tämä on
merkittävä lisä jo saatuun 490.000 euron koronatukeen. Lisäksi joukkoliikenne on
saamassa vielä noin 450.000 euron valtionavustuksen liittyen ilmastoperusteisiin
toimenpiteisiin. 0,7 M€:n perustuen tulouttamisen jälkeen joulukuussa valtio on
myöntänyt yhteensä siis 940.000 euroa budjetoimatonta tuottoa joukkoliikenteelle
vuonna 2021 ja jos lisäkoronatukihakemus menee läpi, summa nousee jo yli
miljoonaan euroon.
Valtion myöntämästä 490.000 euron Covid-19 -tuesta maksetaan 7.6.2021 asti
voimassa olleen käyttöoikeussopimuksen aikana aiheutuneita lipputulomenetyksiä
Porin Linjat Oy:lle ja koko vuodelta Kokemäki - Pori -yhteysvälin liikenteenharjoittajille.
Joukkoliikenteen kustannuspaikalta korvattaneenkin käyttöoikeussopimusten aikana
syntyneitä lipputulomenetyksiä yhteensä 212.000 euroa (alv 0%) liikenteenharjoittajille
elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksellä.
Loppuvuoden joukkoliikenteen lipputulot näyttivät marraskuussa nousevilta, koska
pakkasjakso lisäsi matkojen määrää. Kuitenkin joulukuussa koulujen pitkät lomat
vähentävät säännöllisiä matkustajia, eli lipputuloihin ei ole odotettavissa aiempia
ennusteita parempaa kehitystä. Koulujen loma-ajaksi liikenteen laajuutta
vähennetään, mikä merkitsee myös liikenteen hankintakustannusten pienenemistä.
Samanaikaisesti sopimusliikenteen kustannusindeksi on nousussa polttoaineen
hintojen takia, mikä vaikuttaa liikenteen loppuvuoden hankintakustannuksiin lähes
10.000 euron lisälaskulla.
Toimialan toimintakulut ovat 0,5 M€ (-1,9 %) pienemmät kuin viime vuonna.
Henkilöstökulut ovat 170 000 euroa (-1 %) viime vuotta pienemmät. Tähän heijastuvat
mm. työllistämispalkoissa sekä erilliskorvausten maksatuksessa tehdyt ylitykset,
mutta samalla myös pitkään jatkuneet rekrytointivaikeudet sekä eläinlääkinnässä että
kaupunkisuunnittelussa, joissa henkilöstökuluja ei kerry samassa suhteessa
budjetoituun, eikä viime vuoteen nähden. Tämänhetkisen arvion mukaan
eläinlääkinnän ja kaupunkisuunnittelun henkilöstökulujen alitus budjetoituun nähden
on 0,3 M€:n luokkaa. Työllistämispalkkojen sekä erilliskorvausten ylitys puolestaan on
nyt marraskuun jälkeen yhteensä lähes 0,5 M€ sivukuluineen. Lisä- ja ylityökorvauksia
maksettiin ICT-yksikössä mm. koronan vuoksi lisääntyneen sähköisen kokoustamisen
(lautakunnat, kaupunginhallitus ja -valtuusto) teknisen tuen tehtävistä alkuvuodesta.
Lisäksi henkilöstökuluja pienentää osaltaan myös eläkemenoperusteisen
kunnalliseläkemaksun kohdistamisperiaatteiden muutos, joka tehtiin toimialoille viime
vuonna kehysvaiheessa vuoden 2021 talousarvioon. Nämä seikat tasapainottavat
henkilöstökulujen toimialakohtaista tilannetta.
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Palvelujen ostot ovat marraskuun jälkeen 0,3 M€ viime vuotta pienemmät. Tämä
johtuu mm. Visit Pori Oy:n ostopalvelusopimuksen purkamisesta, mutta tämä ei
kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kokonaiskustannuksia, vaan
ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu- ja
markkinointiyksikön määrärahoissa. Myös ICT-yksikön maksamista telemaksuista on
saatu tähän mennessä säästöjä. Toimialan palvelujen ostojen kokonaisuus jäänee
budjetoidusta, sillä esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ostopalveluihin käytettävissä
olevaa määrärahaa ei tänä vuonna pystytä hyödyntämään täysimääräisesti.
Kaupunkisuunnittelun kaavoitushankkeet ovat pitkäjänteisiä projekteja, joten ne eivät
välttämättä etene vuodessakaan niin pitkälle, että ulkopuolisten
asiantuntijapalveluiden käytölle tulisi siinä ajassa tarvetta.
Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat jäämässä budjetoitua
pienemmiksi johtuen mm. puhelinleasinguudistuksen käyttöönotosta ja sen
vaikutuksesta kalustohankintoihin. Muita toimintakuluja vähentävät mm. ICT:n
konesalivuokrien pieneneminen.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan elinkaaressa eletään nyt ensimmäisen kokonaisen
talousarviovuoden loppua. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa
konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö
kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n
henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja
ympäristötoimiala kokoaakin nyt kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat
toiminnot yhteen. Elinvoima- ja ympäristötoimiala on moninainen toimiala, joka
koostuu pitkälti viranomaistoiminnasta. Toimialalla on tapahtunut myös muutoksia
tänäkin vuonna, mm. joukkoliikenneuudistus, pieneläinpäivystyksen uudistus sekä
matkapuhelinuudistus, tukityöllistämisen volyymin kasvu ja joukkoliikenteen saamat
budjetoimattomat tuet valtiolta. Näillä asioilla on toki myös vaikutusta talouden
ennustettavuuteen. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin sanoa, että toimiala selvästi
alittanee tälle vuodelle varatut määrärahansa.
Henkilöstön määrä toimialalla on vähentynyt seitsemällä henkilöllä viime vuoden
marraskuuhun verrattuna ollen marraskuun lopussa yhteensä 268 henkilöä. Tämä ei
kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan työllistettyjen määrä on kasvanut 11 henkilöllä
samalla, kun vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt yhteensä
18 henkilöllä. Myös henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet.
Kuluvan vuoden aikana poissaoloja on ollut lähes 17 % vähemmän kuin viime vuonna.
Sekä työtapaturmista että sairauksista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet
merkittävästi.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
Päätös
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 221,24.11.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 244, 22.12.2021
§ 244
Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi vuonna 2021, elinvoima- ja ympäristötoimiala
PRIDno-2021-2129
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 24.11.2021, § 221
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Kaupungin voimassaolevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan epävarmat saatavat on
kirjattava luottotappioksi. Alle 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää
saatavasta vastaavan toimialan tai liikelaitoksen johtaja. Yli 1.500 euron saatavien
tileistä poistoista päättää lautakunta. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston
kautta edelleen, vaikka saatavat poistetaan kirjanpidosta.
Oheisen liitteen mukaiset elinvoima- ja ympäristötoimialan myyntilaskujen saatavat
ajalta 1.4.2020-30.9.2020 tulee kirjata luottotappioiksi. Luottotappioitavien saatavien
summa on 3.078,50 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää poistaa liitteen mukaiset 3.078,50 euron
saatavat kirjanpidosta luottotappioina.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 244
Valmistelija / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Salainen, Luottotappioehdotelma 1.4.2020-30.9.2020, korjattu versio
Salassa pidettävä, JulkL 24.1. § 23 kohta
Kaupungin voimassaolevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan epävarmat saatavat on
kirjattava luottotappioksi. Alle 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää
saatavasta vastaavan toimialan tai liikelaitoksen johtaja. Yli 1.500 euron saatavien
tileistä poistoista päättää lautakunta. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston
kautta edelleen, vaikka saatavat poistetaan kirjanpidosta.
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Excelissä tapahtuneen kaavavirheen vuoksi oheisen liitteen mukaiset elinvoima- ja
ympäristötoimialan myyntilaskujen saatavat ajalta 1.4.2020-30.9.2020 on käsiteltävä
päätöksenteossa uudelleen ja kirjattava luottotappioiksi. Luottotappioitavien
saatavien summa on 4.227,80 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää poistaa liitteen mukaiset 4.227,80 euron
saatavat kirjanpidosta luottotappioina.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksi
Pirjo Juhola/Sarastia Oy
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Kaupunginhallitus, § 848,03.12.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 245, 22.12.2021
§ 245
Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
PRIDno-2021-5409
Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 848
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022
Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet
vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja
liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa
tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 245
Valmistelija / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttösuunnitelma
2 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, investointisuunnitelma
3 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, tavoitteet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024
taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden
yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat
kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa.
Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja
kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä
kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Kunkin valtuustoon nähden sitovan
erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
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Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla
tileittäin.
Investointisuunnitelma esitetään toimielimelle talous- ja hallintoyksikön laatimaa
lomakepohjaa hyödyntäen. Investointisuunnitelmat esitetään mahdollisimman
tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on
tarkoituksenmukaisinta.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien
toimenpiteet ja -mittarit tai muu vastaava toimialalle talousarviossa kohdistettu
tavoite.
Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja
toiminnalliset tavoitteet viimeistään joulukuun aikana.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja
ympäristötoimialan määrärahoihin on tehty seuraavat muutokset:
Investointiosaan on lisätty kaupunginjohtajan ehdotuksessa elinvoima ja
ympäristötoimialan ICT-investointeihin 100 000 euroa robotiikan kehittämiseen
vuodelle 2022.
Lisätty 100 000 euroa uusien hankeavustuksien varauksiin kaikille
suunnitelmavuosille kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen.
Lisätty elinkeinopalveluiden ostoihin 78 000 euroa vuodelle 2022 ja 128 000
euroa vuodelle 2023 kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen.
Lisätty 700 000 euroa työllistämispalkkoihin kaikille suunnitelmavuosille (KH:n
käyttöön) kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka
vuonna 2022 on -23 495 000 euroa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.
Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat
yksiköiden sekä toimintayksiköiden määrärahat tileittäin.
Irtaimen ja muun omaisuuden investointisuunnitelma vuodelle 2022 on -2 595 000
euroa.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä elinvoima- ja ympäristötoimialan
käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi
esitetään, että elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää
tarvittaessa näistä muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan
vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelman ja
toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa
määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tiedoksi
Talous- ja hallintoyksikkö
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§ 246
Ostolaskujen hyväksyjät elinvoima- ja ympäristötoimialalla vuonna 2022
PRIDno-2021-5650
Valmistelija / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimialan ostolaskujen hyväksyjät 1.1.2022 lähtien
Verkkojulkisuus rajoitettu
Toimialojen on huolehdittava, että laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain
kustannuspaikkakohtaisesti. Esitys elinvoima- ja ympäristötoimialan laskujen
hyväksyjistä vuodelle 2022 on esityslistan liitteenä.
Kustannuspaikkakohtaisten hyväksyjien lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan
ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä sekä kasvupalvelut- ja
kaupunkisuunnitteluyksikön päälliköllä tulee olla hyväksymisoikeudet kaikkiin
kustannuspaikkoihin.
Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää vahvistaa toimialan laskujen hyväksyjät
vuodelle 2022 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti
sekä myöntää toimialajohtajalle sekä hänen sijaisilleen hyväksymisoikeuden kaikille
kustannuspaikoille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lautakunta päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdat 248 - 256.
Tiedoksi
Laskujen hyväksyjät, tarkastustoimi, talous- ja hallintoyksikkö/Pia Markkanen ja Anna
Kirsi, Sarastia Oy
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§ 247
Joukkoliikennejaoston asettaminen
PRIDno-2021-3130
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Porin kaupungilla, Ulvilan kaupungilla, Harjavallan kaupungilla, Kokemäen kaupungilla
sekä Nakkilan kunnalla on voimassa oleva yhteistoimintasopimus Porin seudun
joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä.
Sopimuksen mukaisesti seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaa
Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja
ympäristölautakunta) alainen Porin seudun sopijakunnista muodostettu
joukkoliikennejaosto. Jaostossa on 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Jaostoon Pori nimeää viisi, Ulvila yhden, Nakkila yhden, Harjavalta yhden
ja Kokemäki yhden jäsenen. Puheenjohtajan nimeää Pori ja varapuheenjohtajan
vuorovuosin muut kunnat. Esityslistan valmistumiseen mennessä esitystä
varapuheenjohtajasta ei oltu vielä tehty.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.
Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja
varajäseniä.
Porin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksissaan 20.9.2021 (§ 186) ja 13.12.2021 (§ 251)
valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin
heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut
joukkoliikennejaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Arto Nurmen.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa joukkoliikennejaoston
valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Pori
puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK

Meritta Lehtovirta, KOK

Jussi Viertola, SDP

Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS

Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR

Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS

Ilpo Kyllönen, VAS

Ulvila
Juha Hernberg, KOK

Johanna Honkaranta, SDP
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Harjavalta
Tapio Lajunen, SDP

Ari Rosenberg, VAS

Kokemäki
Sirpa Björkbacka, PS

Jorma Haapanen, SDP

Nakkila
Mari Nurmi, SDP

Antti Loimainen, VAS

Lisäksi lautakunta nimeää yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi Ulvilan, Harjavallan,
Kokemäen ja Nakkilan esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Lautakunta käsitteli tämän asiakohdan pykälän 256 käsittelyn jälkeen.
Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti:
Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa joukkoliikennejaoston
valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Pori
puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK

Meritta Lehtovirta, KOK

Jussi Viertola, SDP

Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS

Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR

Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS

Ilpo Kyllönen, VAS

Ulvila
Juha Hernberg, KOK

Johanna Honkaranta, SDP

Harjavalta
Tapio Lajunen, SDP

Ari Rosenberg, VAS

Kokemäki
Sirpa Björkbacka, PS

Jorma Haapanen, SDP

Nakkila
Mari Nurmi, SDP

Antti Loimainen, VAS

Lautakunta nimeää seuraavassa kokouksessaan yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi
Ulvilan, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.12.2021

14/2021
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nimetyt henkilöt, elinvoima- ja ympäristölautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-
tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi,
viestintäyksikkö
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§ 248
Jätehuoltojaoston asettaminen
PRIDno-2021-3129
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Porin kaupunki, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Ulvilan kaupunki,
Eurajoen kunta, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta ja Siikaisten kunta ovat tehneet
yhteistoimintasopimuksen jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä.
Sopimuksen mukaan sopijakunnat hoitavat sopimuksen mukaisia tehtäviä siten, että
Porin kaupunki (vastuukunta) on perustanut ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunnan) alaisen jätehuoltojaoston.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.
Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja
varajäseniä.
Voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Porin kaupungin elinvoima- ja
ympäristölautakunta asettaa jaoston toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen
nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 10 jäsentä ja kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Sopijakunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä siten, että Porin
kaupunginvaltuusto nimeää viisi jäsentä sekä kullekin varajäsenen ja muut
sopijakunnat nimeävät keskenään sopimallaan tavalla viisi jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen. Harjavalta ja Nakkila sekä Merikarvia ja Siikainen
muodostavat jäsen-varajäsen-parit, joiden edustajien paikat vaihtuvat keskenään
1.6.2023. Eurajoen kunnanvaltuusto on nimennyt jäsenensä jaoston toimikauden
ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi eli ajaksi 1.8.2021-31.5.2023. Eurajoen osalta
jaoston asettamispäätöstä tulee siten myöhemmin täydentää aikavälin 1.6.2023-
31.5.2025 osalta.
Porin kaupunginvaltuusto nimeää yhden edustajistaan jaoston puheenjohtajaksi.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta nimeää muiden kuntien edustajista näiden
sopimalla tavalla varapuheenjohtajan. Sopijakunnat ovat esittäneet, että
ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajaksi valittaisiin Harri Saarenmaa Ulvilasta.
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 187) valtuustokaudeksi 2021-
2025 jätehuoltojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen
varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut jätehuoltojaostoon
kaupunginhallituksen edustajaksi Tapio Furuholmin.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa jätehuoltojaoston valtuustokaudeksi 2021-
2025 seuraavasti:
1.8.2021-31.5.2023
Jäsen

Varajäsen

Pori
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja

Timo Salsoila, VAS

Matti Viitala, SDP

Jarno Huttunen, SDP

Karoliina Tala, KOK

Johanna Siitari, KOK

Sini Solala, VIHR

Maaret Tuomola, VIHR

Pekka Hatanpää, KESK

Jaakko Laaksila, KESK

Eurajoki
Tarja Lukkarinen, SDP

Reino Niemi, KD

Harjavalta

Nakkila

Kaj-Mikko Mäntynen, SDP

Silja-Riitta Suonpää, SDP

Kokemäki
Pasi Rännäli, PS

Paavo Toikka, KD

Merikarvia

Siikainen

Anna-Kaisa Jaakkola, KESK

Marika Rantala, PS

Ulvila
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja

Santtu Naukkarinen, VAS

1.6.2023-31.5.2025
Jäsen

Varajäsen

Pori
Jaakko Jäntti, VAS, puheenjohtaja

Timo Salsoila, VAS

Matti Viitala, SDP

Jarno Huttunen, SDP

Karoliina Tala, KOK

Johanna Siitari, KOK

Sini Solala, VIHR

Maaret Tuomola, VIHR

Pekka Hatanpää, KESK

Jaakko Laaksila, KESK

Eurajoki
valitaan myöhemmin

valitaan myöhemmin

Nakkila

Harjavalta

Silja-Riitta Suonpää, SDP

Kaj-Mikko Mäntynen, SDP

Kokemäki
Pasi Rännäli, PS

Paavo Toikka, KD

Siikainen

Merikarvia

Marika Rantala, PS

Anna-Kaisa Jaakkola, KESK

Ulvila
Harri Saarenmaa, SDP, varapuheenjohtaja

Santtu Naukkarinen, VAS
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Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksi
nimetyt henkilöt, elinvoima- ja ympäristölautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-
tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi,
viestintäyksikkö
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 205,20.10.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 249, 22.12.2021
§ 249
Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus rakennusvalvontamaksusta
PRIDno-2020-6204
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 20.10.2021, § 205
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Asian aikaisempi käsittely
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on 28.10.2020 (§ 25) tekemällään päätöksellä
velvoittanut kiinteistön [petietty] nyt kyseessä olevaa osaa hallitsevan yhtiön
hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa siirtämään kaksi rakennelmaa, jotka sijaitsevat
liian lähellä Kaakkurintien kohdalla olevaa rajaa, rakennusjärjestyksen 17 §:n
mukaiselle etäisyydelle rajasta. Päätöksen mukaista velvoitetta tehostettiin 1000
euron uhkasakolla.
Kyse on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 182.1 §:n mukaisesta velvoitteesta,
jota on tehostettu maankäyttö- ja rakennuslain 182.2 §:n mukaisesti uhkasakolla.
Tontin haltijalle on lähetetty 640 euron suuruinen lasku lautakunnan tekemän
uhkasakon asettamispäätöksen perusteella. Maksu perustuu ympäristö- ja
lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään, jonka mukaan uhkasakon
asettamispäätöksestä (MRL 182.2 §) peritään 640 euron maksu.
Tontin haltija on valittanut Turun hallinto-oikeuteen lautakunnan velvoitepäätöksestä
sekä tehnyt oikaisuvaatimuksen lähetetystä laskusta. Laskua koskeva oikaisuvaatimus
on kaupungin toimesta siirretty käsiteltäväksi Turun hallinto-oikeuteen
perustevalituksena. Elinvoima- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon sekä
päävelvoitetta että laskua koskevista valituksista 3.3.2021 (§ 43).
Turun hallinto-oikeus on 16.7.2021 tekemällään päätöksellä siirtänyt taksan
perusteella määrättyä maksua koskevan asian Porin elinvoima- ja
ympäristölautakunnalle käsiteltäväksi kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena.
Hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan rakennusvalvontamaksun
periminen on perustunut Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
hyväksymään taksaan rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavista
maksuista. Rakennusvalvontamaksuun haetaan näin ollen muutosta kuntalaissa
säädetyssä järjestyksessä. Maksuun ei siten voi suoraan hakea muutosta hallinto-
oikeudelta, vaan asia on ensin käsiteltävä elinvoima- ja ympäristölautakunnassa
kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena.
Kiinteistön haltijan päävelvoitetta, eli velvoitetta siirtää kaksi rakennelmaa
rakennusjärjestyksen mukaiselle paikalle sakon uhalla, koskevan valituksen Turun
hallinto-oikeus ratkaisee erillisellä päätöksellä.
Oikaisuvaatimus
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 1.6.2019 voimaan tulleen taksan 72 §:n
mukaan taksan perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä
laskusta ilmenevässä ajassa asianomaiselle viranomaiselle. Jos muistutus on tehty
määräajassa, mutta maksua ei ole viranomaisen toimesta muutettu, niin
muistutuksen tekijä voi hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa
säädetään.
Tontin haltijalle lähetty lasku on päivätty 19.11.2020 ja laskua koskeva oikaisuvaatimus
on saapunut kaupungin kirjaamoon 24.11.2020. Laskun muistutusaika on ollut 7
vuorokautta. Maksua ei oikaisuvaatimuksen perusteella ole viranomaisen toimesta
muutettu, vaan asia on siirretty suoraan hallinto-oikeuteen perustevalituksena
käsiteltäväksi. Otettaessa huomioon edellä selostettu hallinto-oikeuden päätös tontin
haltijan oikea-aikaisesti tehty oikaisuvaatimus tulee siten käsitellä kuntalain
mukaisena oikaisuvaatimuksena lautakunnassa.
Oikaisuvaatimuksessa tontin haltija hakee maksun mitätöintiä. Oikaisuvaatimuksen
perustelujen mukaan siirrettäväksi määrätyt katokset on tehty rakennusjärjestyksen
sekä alueen yleisen tavan mukaisesti kadunvarteen. Katokset eivät ylitä
enimmäismäärää ja ne täyttävät etäisyysvaatimukset rakennuksista sekä naapureiden
tonttien rajoista. Katoksiin on saatu myös naapureiden kirjallinen suostumus.
Oikaisuvaatimuksen mukaan valittaja ei ole saanut asiallisia perusteluja, miksi
katokset eivät noudattaisi rakennusohjeita sekä yleistä linjaa alueella. Kaupungin
toiminta on oikaisuvaatimuksen mukaan koettu kiusanteoksi ja epätasa-arvoiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n perusteella luvan hakija tai toimenpiteen
suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista
viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
hyväksymässä taksassa. Kiinteistön haltijalle määrätty maksu perustuu ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnan 29.5.2019 (§ 51) hyväksymään Porin kaupungin
ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään.
Kiinteistön haltijalle asettamispäätöksen perusteella lähetetty lasku on määrätty
maankäyttö- ja rakennuslain sekä edelleen Porin ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Elinvoima- ja ympäristölautakunnan
3.3.2021 (§ 43) hallinto-oikeudelle antamassa lausunnon mukaan hyväksytyn taksan
mukaisen maksun suuruus on kohtuullinen, yleisesti käytetyllä tasolla ja
verrannollinen muiden kaupunkien vastaaviin maksuihin. Lautakuntakäsittely on
toteutettu perustellusti ja maksu toimeenpantu asianmukaisesti. Käsiteltävän asian
sisällöllä tai ratkaisulla ei ole merkitystä maksun määrään.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia maksun määräämiseen liittyviä
laillisuusperusteita tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä seikkoja, joiden nojalla
päätöstä tulisi muuttaa. Päävelvoitetta koskevat valitusperusteet ratkaistaan erillisellä
päätöksellä hallinto-oikeudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa
ei ole tuotu esiin sellaisia maksun määräämiseen liittyviä laillisuusperusteita tai
tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä seikkoja, joiden nojalla päätöstä tulisi muuttaa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 249
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Liitteet

1 Alkuperäinen, Valitus elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 20.10.2021
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
2 Valitus elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 20.10.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on 28.10.2020 (§ 25) tekemällään päätöksellä
velvoittanut kiinteistöä [peitetty] hallitsevan yhtiön hallituksen jäsentä ja
toimitusjohtajaa siirtämään kaksi rakennelmaa, jotka sijaitsevat liian lähellä
Kaakkurintien kohdalla olevaa rajaa, rakennusjärjestyksen 17 §:n mukaiselle
etäisyydelle rajasta (MRL 182.1 §). Päätöksen mukaista velvoitetta tehostettiin 1000
euron uhkasakolla (MRL 182.2 §).
Kiinteistön haltijalle on lähetetty 640 euron suuruinen maksu lautakunnan tekemän
uhkasakon asettamispäätöksestä. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden
toimialan taksan 43 §:ään, jonka mukaan uhkasakon asettamispäätöksestä (MRL 182.2
§) peritään 640 euron maksu.
Kiinteistön haltija on hakenut oikaisua maksuun ja vaatinut maksun
poistamista. Elinvoima- ja ympäristölautakunta on 20.10.2021 (§ 205)
hylännyt rakennusvalvontamaksua koskevan oikaisuvaatimuksen. Asianosainen on
valittanut lautakunnan päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus
pyytää elinvoima- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa valituksesta.
Valituksessaan kiinteistön haltija vaatii lautakunnan käsittelymaksun kumoamista.
Valituksessa käsittelymaksua pidetään aiheettomana. Valituksen perustelujen mukaan
valittaja on tutustunut voimassa olevaan rakennusjärjestykseen ja tutustunut alueen
muihin vastaaviin rakennuksiin ja katsoo, että rakennelmat on rakennettu vastaavasti
kuin alueen muut vastaavat rakennelmat. Valittaja ei valituksensa mukaan ole
prosessin aikana saanut perusteluja, miksi rakennelmat ovat kaavan vastaisia ja miten
niitä tulisi muuttaa. Valittaja katsoo , että häntä ei ole velvoitepäätöksen teon
yhteydessä kuultu, eikä hänen valitustaan ole otettu huomioon. Perustelujen mukaan
rakennelmien sijainti vastaa muita samalla alueella olevia vastaavia rakennelmia, eikä
maksun maksamiselle ole perusteita ennen kuin kaupunki on käsitellyt muut alueen
vastaavat rakennelmat.
Valituksen perustelut koskevat velvoitepäätöstä ja velvoitepäätöstä
koskevaa prosessia. Turun hallinto-oikeudessa on erillisenä asiana vireillä kiinteistön
haltijan tekemä valitus elinvoima- ja ympäristölautakunnan 28.10.2020 tekemästä
velvoitepäätöksestä. Elinvoima- ja ympäristölautakunta on antanut asiasta
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lausuntonsa valituksesta 3.3.2021 (§ 43). Velvoitepäätöksen lainmukaisuus ratkaistaan
siten erillisenä asiana. Nyt kyseessä oleva valitus koskee taksan mukaisen maksun
määräämistä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n perusteella luvan hakija tai toimenpiteen
suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista
viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
hyväksymässä taksassa. Kiinteistön haltijalle määrätty maksu perustuu ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnan 29.5.2019 (§ 51) hyväksymään Porin kaupungin
ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään.
Kiinteistön haltijalle asettamispäätöksen perusteella lähetetty lasku on määrätty
maankäyttö- ja rakennuslain sekä edelleen Porin ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Taksan mukaisen maksun suuruus on
kohtuullinen, yleisesti käytetyllä tasolla ja verrannollinen muiden kaupunkien
vastaaviin maksuihin. Velvoiteasian käsittely lautakunnassa on perustunut
maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Valituksessa ei ole esitetty sellaisia maksun määräämiseen liittyviä seikkoja, joiden
perusteella maksu tulisi poistaa. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä maksun
määrääminen ole ollut muutenkaan lainvastaista.
Edellä mainituin perustein elinvoima- ja ympäristölautakunta katsoo, että valitus
rakennusvalvontamaksusta tulee hylätä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle
rakennusvalvontamaksua koskevan valituksen johdosta yllä olevan lausunnon.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Mikko Nurminen oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn ajan klo 18.31-
18.43.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksi
Turun hallinto-oikeus
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§ 250
Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään
PRIDno-2021-5487
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue toimii Porin kaupungin, Ulvilan
kaupungin, Merikarvian, Siikaisten ja Karvian kuntien alueella. Yhteistyösopimuksen 5
§:n mukaan osapuolten välisen yhteistyön toteutumisen seurannasta vastaa kuntien
ja tuottajajärjestöjen edustajista koottu yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmään nimetään
yksi edustaja jokaisesta sopijakunnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää valita edustajansa ja hänelle varaedustajan maaseutuhallinnon
yhteistyöryhmään.
Kokouskäsittely
Matti Hatanpää ehdotti Antti Linnainmaata lautakunnan edustajaksi
maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään.
Johanna Siitari ehdotti Matti Hatanpäätä varaedustajaksi maaseutuhallinnon
yhteistyöryhmään.
Päätös
Lautakunta päätti valita edustajakseen maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään Antti
Linnainmaan ja hänen varaedustajakseen Matti Hatanpään.
Tiedoksi
Valitut henkilöt, maaseutupäällikkö
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§ 251
Eläinlääkinnän toimintayksikön esimiehen nimeäminen
PRIDno-2021-5488
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 24.11.2021 § 217 muuttaa
toimialan toimintasääntöä 1.1.2022 alkaen niin, että eläinlääkintäyksikkö muuttuu
ympäristö- ja terveysvalvontayksikön alaiseksi toimintayksiköksi. Toimintasäännön
mukaan eläinlääkinnän toimintayksikön esimiehenä toimii nimetty
kaupungineläinlääkäri.
Toimialajohtaja ja ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö esittävät
kaupungineläinlääkäri Elina Sipilää nimettäväksi eläinlääkinnän toimintayksikön
esimieheksi. Sipilä on antanut nimeämiseen suostumuksensa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää nimetä kaupungineläinlääkäri Elina Sipilän ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön alaisen eläinlääkinnän toimintayksikön esimieheksi 1.1.2022
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Elina Sipilä
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§ 252
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
PRIDno-2021-651
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Toimialojen yksiköiden päälliköiden paikat täytettiin vuonna 2017 sisäisesti
ns. ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Eläinlääkintäyksikön päällikön virka
jätettiin täyttämättä ilmoittautumisten puuttumisen johdosta ja täytettiin
eläinlääkintäyksikön sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 §
480 muuttaa kaupungineläinlääkäri Elina Sipilän virantoimitusvelvollisuutta siten, että
virkaan sisältyi eläinlääkintäyksikön päällikön tehtävät. Muutos tehtiin 1.7.2017
lähtien enintään 31.12.2018 asti. Virantoimitusvelvollisuutta on jatkettu
toimialajohtajan viranhaltijapäätöksillä katkeamatta 31.12.2021 saakka.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 24.11.2021 § 217 muuttaa
toimialan toimintasääntöä 1.1.2022 alkaen niin, että eläinlääkintäyksikkö muuttuu
ympäristö- ja terveysvalvontayksikön alaiseksi toimintayksiköksi. Toimialajohtaja ja
ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ovat käyneet Sipilän
kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisen neuvottelun muutoksesta ja Sipilän
nimeämisestä eläinlääkinnän toimintayksikön esimieheksi. Lautakunta
käsittelee Sipilän nimeämistä eläinlääkinnän toimintayksikön esimieheksi tässä
kokouksessaan.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan "toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan
viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan
virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu
perusteltu syy sitä edellyttää".
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää muuttaa kaupungineläinlääkäri Elina Sipilän
virantoimitusvelvollisuutta 1.1.2022 alkaen siten, että virkaan sisältyy eläinlääkinnän
toimintayksikön esimiehen tehtävät. Työajasta 50 % kohdistuu praktikkoeläinlääkärin
ja toimintayksikön esimiehen tehtäviin ja 50 % eläinlääkintähuoltolain mukaan valtion
korvattaviksi kuuluviin tehtäviin.
Kokouskäsittely
Tapio Furuholm poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 18.51.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
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Joukkoliikennejaosto, § 46,15.12.2020
Joukkoliikennejaosto, § 48,15.12.2020
Joukkoliikennejaosto, § 6,09.02.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 253, 22.12.2021
§ 253
Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19 -tautitilanteen johdosta vuonna 2021
linjoilla 70, 70Y ja 71, Lyttylän Liikenne Oy
PRIDno-2020-6438
Joukkoliikennejaosto, 15.12.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Lyttylän Liikenne Oy hakee 4.12.2020 päivätyllä hakemuksellaan COVID-19 -taudin
aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen aiheuttamien
lipputulomenetysten korvaamista maalis-kesäkuulta 2020.
Lyttylän Liikenne Oy ajaa linjaa 7 yhteistyössä Ruosniemen Linja-auto Oy:n kanssa
Harjunpäästä Isojoenrannan, kauppatorin ja Vähärauman kautta Paarnooriin,
Preiviikiin ja Makholmaan. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu
työmatkoihin ja asiointiin, minkä lisäksi reittiä hyödynnetään perusopetuslain
mukaisten matkojen tekemiseen. Vuorotarjontaa ei vähennetty COVID-19 -
tautitilanteen aiheuttamassa poikkeustilassa keväällä 2020.
Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa solmittu käyttöoikeussopimus yhdessä Ruosniemen
Linja-auto Oy:n kanssa linjasta 7 oli voimassa ajalla 1.7.2016-30.6.2019, jonka jälkeen
sopimusta jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 1.7.2019-30.6.2020.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Lyttylän Liikenne Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 3225,65€ alv 0%. Yritys on
toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset (10%)
laskelmat ajalta 1.3-30.6.2020. Matkakorttitulot on saatu Porin Linjat Oy:
n kuukausittaisista clearing -raporteista ja käteisrahastustulot rahastuslaitteiden
raporteista ja kassakirjanpidosta.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne-
ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron
koronatuesta on maksettu Porin kaupungille marraskuussa. Tukipäätös helpottaa
liikenteenharjoittajien lipputulomenetysten korvaamista.
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26 ja
17.11.2020 § 37 tukea COVID-19 -tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen
johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Lyttylän Liikenne Oy:lle COVID-19 -tukea maalis-
kesäkuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 3225,65 € alv 0 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 15.12.2020, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Lyttylän Liikenne Oy hakee 4.12.2020 päivätyllä hakemuksellaan COVID-19 -taudin
aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen aiheuttamien
lipputulomenetysten korvaamista maalis-lokakuulta 2020.
Lyttylän Liikenne Oy ajaa linjoja 70, 71 ja 70Y yhteistyössä Ruosniemen Linja-auto Oy:
n kanssa Porista Sataedu Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta Kokemäelle eri reittejä
pitkin. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu työmatkoihin ja
asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain mukaisten matkojen
tekemiseen. Vuorotarjontaa ei vähennetty COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamassa
poikkeustilassa keväällä 2020.
Yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy:n ja Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa on
solmittu käyttöoikeussopimus kanssa linjoista 70, 71 ja 70Y ajalla 7.8.2017-7.8.2020,
jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 8.8.2020-8.8.2021.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Lyttylän Liikenne Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 18 366,39€ alv 0%. Yritys
on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset (10%)
laskelmat ajalta 1.3.-31.10.2020. Lipputulot on saatu Lyttylän Liikenne Oy:n
kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja kassakirjanpidosta.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne-
ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron
koronatuesta on maksettu Porin kaupungille marraskuussa. Tukipäätös helpottaa
liikenteenharjoittajien lipputulomenetysten korvaamista.
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26 ja
17.11.2020 § 37 tukea COVID-19 -tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen
johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Lyttylän Liikenne Oy:lle COVID-19 -tukea maalis-
lokakuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 18 366,39 € alv 0 %.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 09.02.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Lyttylän Liikenne Oy hakee 17.1.2021 päivätyllä hakemuksellaan COVID-19 -taudin
aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen aiheuttamien
lipputulomenetysten korvaamista marras-joulukuulta 2020.
Lyttylän Liikenne Oy ajaa linjoja 70, 71 ja 70Y yhteistyössä Ruosniemen Linja-auto Oy:
n kanssa Porista Sataedu Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta Kokemäelle eri reittejä
pitkin. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu työmatkoihin ja
asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain mukaisten matkojen
tekemiseen. Vuorotarjontaa ei vähennetty COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamassa
poikkeustilassa keväällä 2020.
Yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy:n ja Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa on
solmittu käyttöoikeussopimus kanssa linjoista 70, 71 ja 70Y ajalla 7.8.2017-7.8.2020,
jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 8.8.2020-8.8.2021.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Lyttylän Liikenne Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 2389,97 € (alv 0 %). Yritys
on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset (10%)
laskelmat ajalta 1.11.-31.12.2020. Lipputulot on saatu Lyttylän Liikenne Oy:n
kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja kassakirjanpidosta.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 (§ 65) 1,0 Me lisämäärärahan ympäristö-
ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten
tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 Me koronatuesta on maksettu
Porin kaupungille marraskuussa. Tukipäätös helpottaa liikenteenharjoittajien
lipputulomenetysten korvaamista.
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 §
26, 17.11.2020 § 37 ja 15.12.2020 §44, sekä 15.12.2020 § 45-49 Lyttylän Liikenne Oy:lle,
Ruosniemen Linja-auto Oy:lle ja Porin Linjuriauto Oy:lle tukea COVID-19 -tautitilanteen
takia menetettyjen lipputulojen johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Lyttylän Liikenne Oy:lle COVID-19 -tukea marras-
joulukuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 2389.97 € (alv 0 %).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 253
Valmistelija / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Liitteet

1 Hakemus COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamiseksi
ajalla 1.1.-31.5.2021 linjoilla 70, 70Y ja 71, Lyttylän Liikenne Oy
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Hakemus Covid-19- lipputulomenetysten korvaamiseksi ajalla 6-12/2021 linjoilla 70,
70Y ja 71, Lyttylän Liikenne Oy
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

Oheismateriaali
1 Laskelma lipputulomenetyksistä ajalla 1.1.-31.5.2021 linjoilla 70, 70Y ja 71, Lyttylän
Liikenne Oy
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 20 kohta
2 Laskelma lipputulomenetyksistä ajalla 6-12/2021 linjoilla 70, 70Y ja 71, Lyttylän
Liikenne Oy
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 20 kohta
Lyttylän Liikenne Oy hakee 19.10.2021 ja 10.12.2021 päivätyillä hakemuksillaan COVID-
19 -taudin aiheuttaman matkustajamäärän vähenemisen aiheuttamien
lipputulomenetysten korvaamista vuoden 2021 ajalta. Koska liikenteen hankinnoista
vastuullista uutta kauden 2021-2025 joukkoliikennejaostoa ei ole vielä valittu,
aikataulusyistä päätös lipputulomenetysten korvaamisesta tuodaan elinvoima- ja
ympäristölautakunnan käsittelyyn.
Lyttylän Liikenne Oy ajaa linjoja 70, 71 ja 70Y yhteistyössä Ruosniemen Linja-auto Oy:
n kanssa Porista Sataedu Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta Kokemäelle eri reittejä
pitkin. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu opiskelu- ja
työmatkoihin sekä asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain
mukaisten matkojen tekemiseen. Vuorotarjontaa ei ole vähennetty
matkustajamäärien vähenemisen johdosta, vaan palvelu on säilynyt koko ajan
samana.
Yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy:n ja Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa on
solmittu käyttöoikeussopimus kanssa linjoista 70, 71 ja 70Y ajalla 7.8.2017-7.8.2020,
jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 8.8.2020-8.8.2021.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Lyttylän Liikenne Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 20 483,65 € (alv 0 %).
Yritys on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset (10
%) laskelmat ajalta 1.1.-31.11.2021 ja arvion joulukuulta 2021. Lipputulot on saatu
Lyttylän Liikenne Oy:n kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja
kassakirjanpidosta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Porin tieliikenteen toimivaltaiselle
viranomaiselle (Pori TVV) valtionavustusta Covid-19 -tautitilanteen aiheuttamiin
lipputulojen menetyksiin vuodelle 2021. Ensimmäinen päätös tuesta on tehty 6.5.2021
ja tuen määrä päätöksessä on 490 000 € alv 0%. Lisäksi Traficom on 10.12.2021
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lähettänyt viranomaiselle kirjeen, jossa viranomainen velvoitetaan 16.12.2021
mennessä toimittamaan toteutunut lipputulomenetys vuonna 2021 verrattuna
vuoteen 2019, jotta valtio myöntäisi lisätukea. Kirjeessä todetaan, että Traficom tekee
päätöksen lisätuesta aikaisintaan 17.12.2021 ja että Porin tieliikenteen toimivaltaisen
viranomaisen osuus lisätuesta on 113 000 € (alv 0 %), mikäli tuen maksamisen
edellytykset täyttyvät.
Traficom korvaa tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten lipputulomenetyksistä
korkeintaan 47 %, mitä on käytetty myös tuen laskemisen perusteena
käyttöoikeussopimusten lipputulomenetysten korvaamiseksi. Lyttylän Liikenne Oy:lle
korvataan lipputulomenetyksistä 47% eli 9 627,32 € (alv 0 %).
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 §
26, 17.11.2020 § 37 ja 15.12.2020 § 44, sekä 15.12.2020 § 45-49 Lyttylän Liikenne Oy:
lle, Ruosniemen Linja-auto Oy:lle ja Porin Linjuriauto Oy:lle tukea COVID-19 -
tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Lisäksi joukkoliikennejaoston on myöntänyt Lyttylän Liikenne Oy:lle ja Ruosniemen
Linja-auto Oy:lle 9.2.2021 § 6 ja § 7 tukea vuoden 2020 lipputulomenetyksistä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää korvata Lyttylän Liikenne Oy:lle COVID-19 -
tautitilanteen johdosta menetetyistä lipputuloista noin 47 % eli 9 627,32 € (alv 0 %)
vuoden 2021 ajalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lyttylän Liikenne Oy, talousyksikkö/[peitetty]
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Joukkoliikennejaosto, § 47,15.12.2020
Joukkoliikennejaosto, § 49,15.12.2020
Joukkoliikennejaosto, § 7,09.02.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 254, 22.12.2021
§ 254
Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19-tautitilanteen johdosta vuonna 2021
linjoilla 70, 70Y ja 71, Ruosniemen Linja-auto Oy
PRIDno-2020-6405
Joukkoliikennejaosto, 15.12.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee 4.12.2020 päivätyllä hakemuksellaan COVID-19 -
taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen
aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamista maalis-kesäkuulta 2020.
Ruosniemen Linja-auto Oy ajaa linjaa 7 yhteistyössä Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa
Harjunpäästä Isojoenrannan, kauppatorin ja Vähärauman kautta Paarnooriin,
Preiviikiin ja Makholmaan. Ruosniemen Linja-auto Oy ajaa linjaa 27 Viasvedeltä
Tuorsniemen ja Vähärauman kautta kauppatorille. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja
asiakaskunta painottuu työmatkoihin ja asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään
perusopetuslain mukaisten matkojen tekemiseen. Edellä mainittujen linjojen lisäksi
Ruosniemen Linja-auto Oy ajaa linjaa 69 Laviasta Poriin. Tällä linjalla tarjotaan
välttämättömät työmatka- ja opiskeluyhteydet Porin keskustaan. Vuorotarjontaa ei
vähennetty COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamassa poikkeustilassa keväällä 2020.
Ruosniemen Linja-auto Oy:n kanssa solmittu käyttöoikeussopimus yhdessä Lyttylän
Liikenne Oy:n kanssa linjasta 7, sekä erilliset käyttöoikeussopimukset linjoista 27 ja
69 oli voimassa ajalla 1.7.2016-30.6.2019, jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option
käyttöönotoilla ajalla 1.7.2019-30.6.2020. Lipputulomenetykset ovat syntyneet
käyttöoikeussopimuksen aikana.
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 8004,77€ alv 0%.
Yritys on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset
(10%) laskelmat ajalta 1.3-30.6.2020. Matkakorttitulot on saatu Porin Linjat Oy:
n kuukausittaisista clearing -raporteista ja käteisrahastustulot rahastuslaitteiden
raporteista ja kassakirjanpidosta.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne-
ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron
koronatuesta on maksettu Porin kaupungille marraskuussa. Tukipäätös helpottaa
liikenteenharjoittajien lipputulomenetysten korvaamista.
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Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26 ja
17.11.2020 § 37 tukea COVID-19 -tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen
johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Ruosniemen Linja-auto Oy:lle COVID-19 -tukea
maalis-kesäkuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 8004,77 € alv 0 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 15.12.2020, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee 4.12.2020 päivätyllä hakemuksellaan COVID-19 -
taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen
aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamista maalis-lokakuulta 2020.
Ruosniemen Linja-auto Oy ajaa linjoja 70, 71 ja 70Y yhteistyössä Lyttylän Liikenne Oy:n
kanssa Porista Sataedu Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta Kokemäelle eri reittejä
pitkin. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu työmatkoihin ja
asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain mukaisten matkojen
tekemiseen. Vuorotarjontaa ei vähennetty COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamassa
poikkeustilassa keväällä 2020.
Yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy:n ja Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa on
solmittu käyttöoikeussopimus kanssa linjoista 70, 71 ja 70Y ajalla 7.8.2017-7.8.2020,
jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 8.8.2020-8.8.2021.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 20 624,97€ alv 0%.
Yritys on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset
(10%) laskelmat ajalta 1.3.-31.10.2020. Lipputulot on saatu Ruosniemen Linja-auto Oy:
n kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja kassakirjanpidosta.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne-
ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron
koronatuesta on maksettu Porin kaupungille marraskuussa. Tukipäätös helpottaa
liikenteenharjoittajien lipputulomenetysten korvaamista.
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26 ja
17.11.2020 § 37 tukea COVID-19 -tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen
johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
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Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Ruosniemen Linja-auto Oy:lle COVID-19 -tukea
maalis-lokakuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 20 624,97 € alv 0 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 09.02.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee 17.1.2021 päivätyllä hakemuksellaan COVID-19 -
taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen
aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamista marras-joulukuulta 2020.
Ruosniemen Linja-auto Oy ajaa linjoja 70, 71 ja 70Y yhteistyössä Lyttylän Liikenne Oy:n
kanssa Porista Sataedu Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta Kokemäelle eri reittejä
pitkin. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu työmatkoihin ja
asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain mukaisten matkojen
tekemiseen. Vuorotarjontaa ei vähennetty COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamassa
poikkeustilassa keväällä 2020.
Yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy:n ja Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa on
solmittu käyttöoikeussopimus kanssa linjoista 70, 71 ja 70Y ajalla 7.8.2017-7.8.2020,
jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 8.8.2020-8.8.2021.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 3232,33 € (alv 0%).
Yritys on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset
(10%) laskelmat ajalta 1.11.-31.12.2020. Lipputulot on saatu Ruosniemen Linja-auto Oy:
n kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja kassakirjanpidosta.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 (§ 65) 1,0 Me lisämäärärahan ympäristö-
ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten
tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron koronatuesta on
maksettu Porin kaupungille marraskuussa. Tukipäätös helpottaa
liikenteenharjoittajien lipputulomenetysten korvaamista.
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 §
26, 17.11.2020 § 37 ja 15.12.2020 §44, sekä 15.12.2020 § 45-49 Lyttylän Liikenne Oy:lle,
Ruosniemen Linja-auto Oy:lle ja Porin Linjuriauto Oy:lle tukea COVID-19 -tautitilanteen
takia menetettyjen lipputulojen johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Ruosniemen Linja-auto Oy:lle COVID-19 -tukea
marras-joulukuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 3232,33 € (alv 0 %).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 254
Valmistelija / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Liitteet

1 Hakemus COVID-19 -tautitilanteen aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamiseksi
ajalla 1.1.-31.5.2021 linjoilla 70, 71 ja 70Y, Ruosniemen Linja-auto Oy
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Lipputulojen vertailu ajalla 1.1.-31.5.2021 linjat 70, 70Y ja 71, Ruosniemen Linja-auto
Oy
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 20 kohta
3 Laskelma Covid-19 tautitilanteen aiheuttamista lipputulomenetyksistä ajalla 6-12
/2021 linjoilla 70, 70Y ja 71, Ruosniemen Linja-auto Oy
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 20 kohta
4 Hakemus Covid-19 -lipputulomenetysten korvaamiseksi ajalla 6-12/2021 linjoilla 70,
70Y ja 71, Ruosniemen Linja-auto Oy
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee 19.10.2021 ja 10.12.2021 päivätyillä
hakemuksillaan COVID-19 -taudin aiheuttaman matkustajamäärän vähenemisen
aiheuttamien lipputulomenetysten korvaamista vuoden 2021 ajalta. Koska liikenteen
hankinnoista vastuullista uutta kauden 2021-2025 joukkoliikennejaostoa ei ole vielä
valittu, aikataulusyistä päätös lipputulomenetysten korvaamisesta tuodaan elinvoima-
ja ympäristölautakunnan käsittelyyn.
Ruosniemen Linja-auto Oy ajaa linjoja 70, 71 ja 70Y yhteistyössä Lyttylän Liikenne Oy:
n kanssa Porista Sataedu Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta Kokemäelle eri reittejä
pitkin. Vuoroja ajetaan ympärivuotisesti ja asiakaskunta painottuu opiskelu- ja
työmatkoihin sekä asiointiin, minkä lisäksi reittejä hyödynnetään perusopetuslain
mukaisten matkojen tekemiseen. Vuorotarjontaa ei ole vähennetty
matkustajamäärien vähenemisen johdosta, vaan palvelu on säilynyt koko ajan
samana.
Yhteenliittymä Ruosniemen Linja-auto Oy:n ja Lyttylän Liikenne Oy:n kanssa on
solmittu käyttöoikeussopimus kanssa linjoista 70, 71 ja 70Y ajalla 7.8.2017-7.8.2020,
jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin option käyttöönotolla ajalla 8.8.2020-8.8.2021.
Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
Ruosniemen Linja-auto Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 23 105,05 € (alv 0
%). Yritys on toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverolliset
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(10 %) laskelmat ajalta 1.1.-31.11.2021 ja arvion joulukuulta 2021. Lipputulot on saatu
Ruosniemen Linja-auto Oy:n kuukausittaisista rahastuslaitteiden raporteista ja
kassakirjanpidosta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Porin tieliikenteen toimivaltaiselle
viranomaiselle (Pori TVV) valtionavustusta Covid-19 -tautitilanteen aiheuttamiin
lipputulojen menetyksiin vuodelle 2021. Ensimmäinen päätös tuesta on tehty 6.5.2021
ja tuen määrä päätöksessä on 490 000 € alv 0%. Lisäksi Traficom on 10.12.2021
lähettänyt viranomaiselle kirjeen, jossa viranomainen velvoitetaan 16.12.2021
mennessä toimittamaan toteutunut lipputulomenetys vuonna 2021 verrattuna
vuoteen 2019, jotta valtio myöntäisi lisätukea. Kirjeessä todetaan, että Traficom tekee
päätöksen lisätuesta aikaisintaan 17.12.2021 ja että Porin tieliikenteen toimivaltaisen
viranomaisen osuus lisätuesta on 113 000 € (alv 0 %), mikäli tuen maksamisen
edellytykset täyttyvät.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom korvaa tieliikenteen toimivaltaisten
viranomaisten lipputulomenetyksistä korkeintaan 47 %, mitä on käytetty myös tuen
laskemisen perusteena käyttöoikeussopimusten lipputulomenetysten
korvaamiseksi. Ruosniemen Linja-auto Oy:lle korvataan lipputulomenetyksistä 47%
eli 10 859,39 € (alv 0 %).
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 §
26, 17.11.2020 § 37 ja 15.12.2020 § 44, sekä 15.12.2020 § 45-49 Lyttylän Liikenne Oy:
lle, Ruosniemen Linja-auto Oy:lle ja Porin Linjuriauto Oy:lle tukea COVID-19 -
tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Lisäksi joukkoliikennejaoston on myöntänyt Lyttylän Liikenne Oy:lle ja Ruosniemen
Linja-auto Oy:lle 9.2.2021 § 6 ja § 7 tukea vuoden 2020 lipputulomenetyksistä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää korvata Ruosniemen Linja-auto Oy:lle
COVID-19 -tautitilanteen johdosta menetetyistä lipputuloista 10 859,39 € (alv 0 %)
vuoden 2021 ajalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ruosniemen Linja-auto Oy, talousyksikkö/[peitetty]
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Joukkoliikennejaosto, § 16,09.06.2020
Joukkoliikennejaosto, § 26,15.09.2020
Joukkoliikennejaosto, § 37,17.11.2020
Joukkoliikennejaosto, § 44,15.12.2020
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 255, 22.12.2021
§ 255
Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19 -tautitilanteen johdosta tammi-
toukokuussa 2021, Porin Linjat Oy
PRIDno-2020-3457
Joukkoliikennejaosto, 09.06.2020, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan
suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi
vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman
poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten
korvaamista.
Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen
jälkeen, kun siirryttiin COVID-19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan
16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa
20.3.-13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa
joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen. Porin Linjat Oy on myös
lomauttanut kuljettajia poikkeustilan aikana.
Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut
täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti,
koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja
aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna.
Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-autojen
kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin
Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten
suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-,
opiskelu- ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin
Linjat Oy:lle, esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia.
Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan maalis-toukokuulta 2020 COVID-19 -tuen
tarve on 294,133 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen
välitilinpäätöksestä 30.6.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka
kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen
viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi
Porin Linjat Oy varautuu esittämään uuden arviointilaskelman kesä-heinäkuulta ja
mahdollisesti syksyltä, mikäli poikkeustilan aiheuttamat rajoitukset palaavat,
matkustajamäärän heikko kasvu viivästyttää talvikauden liikennöinnin aloittamista
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13.8.2020 jälkeiseen aikaan, tai vastaavista syistä syntyy lisää
lipputulomenetyksiä. Seuraava laskelma tarkistetaan yhtiön
välitilinpäätöksestä 30.9.2020.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea maalis-
toukokuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 294 133 € alv 0 %. Porin Linjat Oy
toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten
välitilinpäätöksen valmistuttua 30.6.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 15.09.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan
suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi
vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman
poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten
korvaamista. Joukkoliikennejaosto myönsi 9.6.2020 § 16 tukea menetettyjen
lipputulojen johdosta.
Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan kesä-elokuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on
199 636 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen välitilinpäätöksestä
30.9.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin
Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea
lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi
Porin Linjat Oy on esittänyt 30.6.2020 välitilinpäätöksensä perusteella, että COVID-19 -
korvaus on oikeansuuntainen, ja että välitöntä tarvetta ensimmäisen tuen
korjaamiselle ei ole erotuksen vähäisyyden takia. Seurantaa jatketaan ja hyvityksien
laskenta siirtyy pidemmälle syksyyn.
Odotettavissa on, että lipputulot eivät palaa vuoden 2019 syksyn tasolle kovinkaan
nopeasti, sillä päivittäisten matkojen määrä syyskuun alussa on hieman yli 4000.
Spring Advisor Oy on arvioinut valtionavustuksen hakemista varten, että Porin Linjat
Oy:n lipputulomenetykset olisivat noin 0,8 M€ vuoden 2020 aikana.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Elinvoima-
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ja ympäristötoimiala on ilmoittanut kaupunginhallitukselle 7.9.2020 § 469,
että aiemmin keväällä myönnetty 0,5 M€ lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle
koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen, mikäli tuen tarve jatkuu.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea kesä-
elokuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 199 636 € alv 0 %. Porin Linjat Oy
toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten
välitilinpäätöksen valmistuttua 30.9.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 17.11.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan
suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi
vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman
poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten
korvaamista. Joukkoliikennejaosto myönsi 9.6.2020 § 16 ja 15.9.2020 § 26 tukea
menetettyjen lipputulojen johdosta.
Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan syys-lokakuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on
132 096 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen tilinpäätöksestä
31.12.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin
Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea
lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi.
Porin Linjat Oy on esittänyt 30.6.2020 välitilinpäätöksensä perusteella, että COVID-19 -
korvaus on oikeansuuntainen ja, että välitöntä tarvetta ensimmäisen tuen
korjaamiselle ei ole erotuksen vähäisyyden takia. Välitilinpäätös 30.9.2020 ei ole
valmistunut joukkoliikennejaoston kokoukseen mennessä, joten ajantasaisia tietoja
korvausten korjaustarpeista ei ole. Seurantaa jatketaan ja hyvityksien laskenta siirtyy
pidemmälle syksyyn.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne-
ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron
koronatuesta maksetaan marraskuussa. Tukipäätös helpottaa Porin Linjat Oy:n
lipputulomenetysten korvaamista ilman, että on haettava lisämäärärahaa, mikäli
matkustus jatkuu loppuvuodesta edelleen noin tavanomaista vähäisempänä.
Ehdotus
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Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea syys-
lokakuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 132 096 € alv 0 %. Porin Linjat Oy
toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten
tilinpäätöksen valmistuttua 31.12.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Joukkoliikennejaosto, 15.12.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan
suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi
vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman
poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten
korvaamista. Joukkoliikennejaosto myönsi 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 § 26 ja 17.11.2020
§ 37 tukea menetettyjen lipputulojen johdosta.
Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan marras-joulukuulta 2020 COVID-19 -tuen
tarve on 165 647 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen
tilinpäätöksestä 31.12.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka
kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen
viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi.
Porin Linjat Oy on joukkoliikennejaoston päätöksellä 9.6.2020 § 14 toiminut linjojen 5,
7, 27, 60, 68 ja 69 vastuullisena liikenteenharjoittajana ajalla 1.7.-31.12.2020.
Käytännössä Porin Linjat Oy on solminut käyttöoikeussopimukset liikennettä
aikaisemmin ajaneiden yritysten kanssa. Käyttöoikeussopimuksissa lipputuloriski on
ollut liikenteenharjoittajilla, jotka ovat hakeneet joukkoliikennejaostolta 15.12.2020
tukea lipputulomenetyksiinsä maalis-kesäkuun ajalta. Porin Linjat Oy pyytää
joukkoliikennejaostolta lisätukea 7634,40€ alv 0%, jotta yritys voi hyvittää
alihankkijolleen aiheutuneet lipputulomenetykset heinä-lokakuulta 2020.
Koska kaupungin ja Porin Linjat Oy:n kirjanpitovuosi on kalenterivuosi, ja
joukkoliikennejaoston seuraava kokous on vasta 9.2.2021, Covid-19-tuen
tarkistuslaskelmat ja hyvitykset olisi käytännöllistä hoitaa toimialajohtajan
viranhaltijapäätöksellä heti joulukuun matkustajaraporttien ja rahastuksen selvittyä
vuoden 2021 ensimmäisinä työpäivinä.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan
ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja
sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Liikenne-
ja viestintävirasto Traficomin 30.9.2020 tekemä tukipäätös vajaan 0,5 M euron
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koronatuesta maksetaan marraskuussa. Tukipäätös helpottaa Porin Linjat Oy:n
lipputulomenetysten korvaamista ilman, että on haettava lisämäärärahaa, mikäli
matkustus jatkuu loppuvuodesta edelleen noin tavanomaista vähäisempänä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Joukkoliikennejaosto päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea marras-
joulukuun 2020 aikana menetettävistä lipputuloista 165 647 € alv 0 % ja Porin Linjat
Oy:lle alihankinnan kautta korvattavaksi siirtyneet lipputulomenetykset 7634,40€ alv
0% heinä-lokakuulta 2020.
Porin Linjat Oy toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia
hyvityksiä varten pikaisesti tammikuussa, jotta hyvityslaskelmat ehditään huomioida
ennen kirjanpitojen sulkeutumista vuodelta 2020.
Joukkoliikennejaostä päättää valtuuttaa toimialajohtajan huolehtimaan tukitarpeen
tarkastamisesta ja siihen liittyvästä maksuliikenteestä, sekä tuomaan ratkaisun
tiedoksi joukkoliikennejaostolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 22.12.2021, § 255
Valmistelija / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Liitteet

1 Laskelma menetetyistä lipputuloista ajalla 1.1.-31.5.2021, Porin Linjat Oy
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 17 kohta
2 Anomus menetettyjen lipputulojen korvaamiseksi ajalla 1.1.-31.5.2021, Porin Linjat
Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu
Porin Linjat Oy hakee 12.10.2021 päivätyillä hakemuksellaan COVID-19 -taudin
aiheuttaman matkustajamäärän vähenemisen aiheuttamien lipputulomenetysten
korvaamista tammi-toukokuun 2021 ajalta. Koska liikenteen hankinnoista vastuullista
uutta kauden 2021-2025 joukkoliikennejaostoa ei ole vielä valittu, aikataulusyistä
päätös lipputulomenetysten korvaamisesta tuodaan elinvoima- ja
ympäristölautakunnan käsittelyyn.
Porin Linjat Oy ajaa Porin ja Ulvilan joukkoliikenteen vuoroja ympärivuotisesti.
Asiakaskunta painottuu opiskelu- ja työmatkoihin sekä asiointiin, minkä lisäksi reittejä
hyödynnetään perusopetuslain mukaisten matkojen tekemiseen. Vuorotarjontaa ei
ole vähennetty matkustajamäärien vähenemisen johdosta, vaan palvelu on säilynyt
koko kevään ajan samana. Porin Linjat Oy:n käyttöoikeussopimus on irtisanottu
päättyväksi 6.6.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä 12.10.2020 §
543. Lipputulomenetykset ovat syntyneet käyttöoikeussopimuksen aikana.
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Porin Linjat Oy hakee lipputulomenetyksien korvausta 409 373,36 € (alv 0 %). Yritys on
toimittanut hakemuksensa liitteenä kuukausikohtaiset arvonlisäverottomat (0 %)
laskelmat ajalta 1.1.-31.5.2021. Lipputulot on saatu Porin Linjat Oy:n kuukausittaisista
rahastuslaitteiden raporteista ja kassakirjanpidosta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Porin tieliikenteen toimivaltaiselle
viranomaiselle (Pori TVV) valtionavustusta Covid-19 -tautitilanteen aiheuttamiin
lipputulojen menetyksiin vuodelle 2021. Ensimmäinen päätös tuesta on tehty 6.5.2021
ja tuen määrä päätöksessä on 490 000 € alv 0%. Lisäksi Traficom on 10.12.2021
lähettänyt viranomaiselle kirjeen, jossa viranomainen velvoitetaan 16.12.2021
mennessä toimittamaan toteutunut lipputulomenetys vuonna 2021 verrattuna
vuoteen 2019, jotta valtio myöntäisi lisätukea. Kirjeessä todetaan, että Traficom tekee
päätöksen lisätuesta aikaisintaan 17.12.2021 ja että Porin tieliikenteen toimivaltaisen
viranomaisen osuus lisätuesta on 113 000 € (alv 0 %), mikäli tuen maksamisen
edellytykset täyttyvät.
Traficom korvaa tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten lipputulomenetyksistä
korkeintaan 47 %, mitä on käytetty myös tuen laskemisen perusteena
käyttöoikeussopimusten lipputulomenetysten korvaamiseksi. Porin Linjat Oy:lle
korvataan lipputulomenetyksistä 47% eli 192 405,48 € (alv 0 %).
Joukkoliikennejaosto on myöntänyt Porin Linjat Oy:lle 9.6.2020 § 16, 15.9.2020 §
26, 17.11.2020 § 37 ja 15.12.2020 § 44, sekä 15.12.2020 § 45-49 Lyttylän Liikenne Oy:
lle, Ruosniemen Linja-auto Oy:lle ja Porin Linjuriauto Oy:lle tukea COVID-19 -
tautitilanteen takia menetettyjen lipputulojen johdosta käyttöoikeussopimuksissa.
Lisäksi joukkoliikennejaoston on myöntänyt Lyttylän Liikenne Oy:lle ja Ruosniemen
Linja-auto Oy:lle 9.2.2021 § 6 ja § 7 tukea vuoden 2020 lipputulomenetyksistä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää korvata Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -
tautitilanteen johdosta menetetyistä lipputuloista noin 47 % eli 192 405,48 € (alv 0 %)
ajalta 1.1.-31.5.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Porin Linjat Oy, talousyksikkö/[peitetty]
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§ 256
Avustushakemus, Porin Voimailijat-81 ry
PRIDno-2021-4678
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Joensuu
eija.joensuu@pori.fi
Porin Voimailijat -81 ry
Klassisen voimannoston nuorten SM -kilpailu
Kuvaus avustuksen käytöstä
Suomen Voimanostoliitto ja Porin Voimailijat-81 ry järjestävät klassisen voimanoston
nuorten SM-kilpailut. Tapahtumaan odotetaan noin 100-150 kilpailijaa eri puolilta
Suomea. Yleisö ja huoltajat yms yhteenlaskettuna tapahtumaan odotetaan
kaikkinensa noin 500 henkilöä. Tapahtuma on 2-päiväinen ja avoin yleisölle
koronatilanteen niin salliessa. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua. Tapahtuma myös
striimataan, joten sitä pääsee seuramaan mistä ja milloin tahansa.
Tapahtumassa noudatetaan WADAn antidoping-säännöstöä. Tapahtuma tuo edullista
ja tervehenkistä lajia tunnetuksi yleisölle ja toivottavasti saa uusia nuoria mukaan lajin
pariin. Osa osallistujista yöpyy Porissa ja täten kuluttaa palveluita sekä tutustuu Poriin
matkailukohteena.
Avustuksella katettaisiin Urheilutalon tilavuokrat 2880€, jotka muodostavat
suurimman osan tapahtuman kuluista. Muita kuluja on mm. konttirahti
(kilpailuvälineet), toimitsijoiden ruokailukulut, toimistotarvikkeet, desinfiointivälineet
yms. Seura yrittää kerätä sponsoreilta varoja ja myy tapahtumassa t-paitoja yms.
Tapahtumasta ei saada lipputuloja.
Vertailun vuoksi todettakoon, että esim Sotkamon kunta ei perinyt tilavuokria lainkaan
v. 2021 tapahtumassa.

Porin Voimailijat -81 ry on hakenut tapahtuma-avustusta 29.-30.1.2022 järjestettävälle
Klassisen Voimannoston SM- kilpailu -tapahtumalle yhteensä 2880 € euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen,
kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa
tukevaan tapahtumaan.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Klassisen voimannoston nuorten
SM -kilpailu tapahtumalle 2000 € tapahtuma-avustusta kriteereiden täyttymisen
perusteella.
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Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman
vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja
ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä
ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.
Kaupunki voi teettää tapahtuma-avustuksiin liittyen vaikuttavuustutkimuksen, johon
tapahtumatyöryhmä valitsee arvioitavat tapahtumat. Tapahtumajärjestäjä sitoutuu
antamaan tutkimukseen tarvittavat tiedot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lautakunta päätti käsitellä tämän asiakohdan jälkeen pykälän 247.
Tiedoksi
Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta
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§ 257
Tiedoksi merkittävät asiat
Asemakaavat
Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.10.2021 kokouksessaan §210 Isosannan
8., Toejoen 52.,Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan
muutos 609 1748 (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja
kiertoliittymä). Kaava on lainvoimainen.
Kumppanuussopimukset
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2021 § 853 päättänyt hyväksyä Porin
kaupungin ja Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n välisen
kumppanuussopimuksen.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2021 § 854 päättänyt hyväksyä Porin
kaupungin ja Porin Seudun Työttömät ry:n välisen kumppanuussopimuksen.
Muut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2021 § 855 päättänyt jatkaa jätehuollon
yhtiöittämisen valmistelua. Osana jatkovalmistelua käynnistetään neuvottelut
yhteistyökuntien kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 258
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 50 Tonttijaon muutoksen 8494 hyväksyminen osaan Tikkulan 24. kaupunginosan
korttelia 15 (tontit 5-6), 10.12.2021
§ 57 Tien nimeäminen, Vaasantie, 03.12.2021
§ 58 Osoitenumerointi, Rukajärventie, 08.12.2021
§ 59 Tonttijaon 8489 hyväksyminen osaan Tuulikylän 78. kaupunginosan korttelia 29
(tontti 3), 10.12.2021
§ 60 Tonttijaon 8500 hyväksyminen Pihlavan 36. kaupunginosan kortteliin 28 (tontti 5),
10.12.2021
§ 61 Tonttijaon 8495 hyväksyminen osalle Susikosken 91. kaupunginosan korttelia 8
(tontti 2), 10.12.2021
§ 62 Tonttijaon 8499 hyväksyminen osaan Mäntylän 85. kaupunginosan korttelia 9
(tontti 4), 10.12.2021
§ 63 Tonttijaon muutoksen 8501 hyväksyminen osaan Aittaluodon 7. kaupunginosan
korttelia 6 (tontit 66-68), 16.12.2021
Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikanen lisä, 07.12.2021
§ 74 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikanen lisä, 07.12.2021
§ 75 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikanen lisä, 07.12.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 76 Hankeavustuksen myöntäminen Porin Sininauha ry, 13.12.2021
Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Päätös datan hyödyntämisen johtamismallin ja datan hallintamallin
kehittämisprojektin hankinnasta, 14.12.2021
Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 64 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lähiesimiehet, 14.12.2021
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§241, §242, §243, §245, §246, §249, §257, §258
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§244, §247, §248, §250, §251, §252, §253, §254, §255, §256
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

