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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Satu Hatanpää
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
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§ 319
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 320
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Hatanpää ja Juha Kantola (varalla Esa J.
Wahlman).
Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Hatanpää ja Juha Kantola (varalla Esa J.
Wahlman).
Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2020.
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Kaupunginhallitus, § 259,04.05.2020
Kaupunginhallitus, § 321, 01.06.2020
§ 321
Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2020
PRIDno-2020-1856
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-3
2 Investoinnit 1-3
3 Porin kaupunki, palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien
toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020
Ennusteen lähtökohdat ja taustaoletukset
Porin kaupungin tulos vuonna 2019 oli historiallisen heikko. Tilikaudelta kirjattiin
alijäämää 28,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alijäämää lisäävät tekijät olivat sote-
menojen kasvu sekä verotulokertymän jääminen odotetusta kehityksestä. Tilikauden
päättyessä oli siis jo selvää, että vuoden 2020 talousarvioon joudutaan hakemaan
lisämäärärahaa perusturvan puolelle. Talousarviossa asetetut odotukset
verotulokertymästä eivät myöskään olleet enää täysin realistisia.
Koronaviruspandemia laajeni Suomeen helmi-maaliskuun vaihteessa. Tilanne muuttui
hyvin nopeasti. Valmiuslaki otettiin käyttöön ja jo maaliskuun puolivälin jälkeen maan
hallituksen määräyksellä suljettiin mm. koulut ja maan rajat muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta. Alkuvaiheessa kiellettiin yli 500 ihmisen kokoontumiset, tämä
laajeni myöhemmin yli 10 henkilön tapaamisiin. Myöhemmin Uusimaa eristettiin
muusta Suomesta ja myös ravintolat määrättiin suljettaviksi 31.5. asti. Viikolla 17
tehtiin päätös suurten kesätapahtumien perumisesta 31.7. asti.
Koronatilanteesta ja lähinnä rajoitustoimista aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ovat
ennennäkemättömän kovia. Vaikutusarvio Porin kaupungille on laadittu talousyksikön
controller-ryhmässä. Laskennassa on käytetty oletuksena 3 kk rajoitustoimenpiteiden
kestoa. Verotulot jäävät n. 25 miljoonaa euroa talousarviosta. Sote-menot kasvavat yli
4 miljoonaa euroa. Myynti- ja maksutuottoja menetetään lähes 3 miljoonaa euroa.
Kaikki vaikutukset sisältyvät toimialakohtaisiin ennusteisiin.
Ennusteessa ei ole huomioitu maan hallituksen kehysriihessä 8.4.2020 lupaamaa yli
miljardin euron tukea kunnille. Tukipakettiin sisältyy mm. peruspalvelujen
valtionosuuksien lisäämistä n. 500 miljoonalla eurolla ja yhteisöveron jako-osuuksien
muutosta 200-400 miljoonalla eurolla. Tukien kohdentumisesta ja kuntakohtaisista
määristä saadaan todennäköisesti tarkempaa tietoa touko-kesäkuussa valtion
lisätalousarviosta päätettäessä.
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Toimialakohtaiset ennusteet
Konsernihallinnon talousarvioon ei toistaiseksi ennusteta suurempia poikkeamia.
Henkilöstö on sopeutunut lisääntyneeseen hallintotyöhön ja etätyöskentelyyn. ICT-
laitteiden leasingaikojen jatkaminen ja poikkeustilanteen vuoksi tehdyt pienhankinnat
eivät ole toistaiseksi lisänneet ICT-yksikön kuluja merkittävästi. Lentoliikenteen
keskeytys tuo jonkin verran säästöjä. Uudenmaan sulku päättyi 18.4., mutta lentoja ei
ole toistaiseksi jatkettu.
Perusturva hakee tilinpäätökseen ja alkuvuoden toteutumaan perustuen 12,9 M€
lisämäärärahaa, josta 1 M€ on tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon tarkoitettua
määrärahaa (Perusturvalautakunta 23.4.2020 § 78). Suurimpien ylitysten arvioidaan
tulevan ikääntyvien palveluista (4,8 M€), vammaispalveluista (3,7 M€), terveys- ja
sairaalapalveluista (2,7 M€) sekä lastensuojelusta (1,5 M€). Talous- ja
hallintopalveluiden arvioitu tulojen ylitys (2,7 M€) kattaa osan näistä. Koronaviruksen
nettovaikutusten perusturvalle arvioidaan olevan 4,4 M€. Mikäli tämä arvio toteutuu,
alkuperäinen talousarvio ylitetään 17,3 miljoonalla eurolla.
Sivistystoimialan toimintatuottojen toteutumissa näkyy jo koronatilanteen
aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien.
Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös
asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia. Nämä vaikuttavat etenkin
varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen pienentymiseen.
Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstöä on
poikkeustilanteen vuoksi siirretty perusturvan tehtäviin. Kuluja vastaava
määrärahasiirto tehdään myöhemmin toteuman perusteella sivistystoimialalta
perusturvaan. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista tulee
menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot ovat vähentyneet, koska
yksikköjen normaali toiminta on supistunut. Avustukset sekä muut toimintakulut ovat
toteutuneet ennakoidusti. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että
talousarviossa pysytään, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn.
Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet
alkuvuoden osalta talousarviota pienempinä. Toimintamenoja on vähentänyt hieman
henkilöstökustannusten pienentyminen 4 % viime vuodesta. Palveluiden ostot ovat
puolestaan kasvaneet 3 %. Koronaviruspandemialla ei nähdä suurta vaikutusta
toimialan talouteen. Rakentamisen mahdollisella hiljentymisellä ja tarkastusten
vähentymisellä on vähäinen vaikutus toimialan tuottoihin. Toimintakulujen ei odoteta
tämän vuoksi nousevan. Joukkoliikenteen menot tänä vuonna ovat tämän hetken
arvion mukaan 170 000 € pienemmät kuin talousarviossa, arvioitua pienempien
liikennöinti-, asiantuntijapalvelu- ja henkilöstökulujen vuoksi. Joukkoliikenteen
järjestämistapaselvityksen tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet voivat kuitenkin
muuttaa tilannetta vuoden mittaan.
Teknisellä toimialla sekä infra- että tilayksikkö arvioivat pysyvänsä talousarviossa.
Alkuvuonna on säästetty aurauskustannuksissa lumettomuuden vuoksi, mutta
toisaalta sorateiden kunnostuskustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi.
Energiakustannukset ovat hieman laskeneet lauhan alkuvuoden ja koronaviruksen
vuoksi suljettujen laitosten takia. Muut koronaviruksen taloudelliset vaikutukset
teknisellä toimialalla rajoittuvat pysäköintitulojen ja pysäköintivirhemaksujen
pudotukseen sekä annetuista vuokrahuojennuksista johtuviin tulomenetyksiin.
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Nettovaikutus ja toimialan vuoden ylitysennuste on nämä kaikki huomioiden 143
tuhatta euroa.
Satakunnan Pelastuslaitoksen ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman
perusteella talousarviossa tullaan pysymään. Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä
nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen
riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä
sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen
ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.
Porin Palveluliikelaitoksen edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot
ovat 119 tuhatta euroa pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa,
ne ovat vähentyneet 192 tuhatta euroa. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 tuhatta
euroa suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna
eli 245 tuhatta euroa. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta
arviolta 0,45 M€/kk ja vastaavasti elintarvikemenoissa tulee säästöjä arviolta 0,15 M€
/kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista
kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee
ylimääräisiä tuloja arviolta 25 tuhatta euroa kuukaudessa. Tämän hetken tiedoilla
vuoden 2020 talouden ennuste on -0,6 M€.
Porin Veden alkuvuosi on toteutunut edellisvuotta paremmin eikä se ennusta
poikkeamia talousarvioon.
Toimialoilla kohdistamattomissa käyttötalouserissä ylitystä tulee työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvusta. Vuoden 2020 talousarvioluku 3,95 M€ on sama kuin vuonna
2019 ja se ylitettiin jo tuolloin 0,9 M€:llä. Koronaviruksen vuoksi uusien kuntouttavien
työtoimintajaksojen aloitukset on keskeytetty, tämä nostaa maksuja entisestään.
Yhteensä työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 M€:lla.
Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä on maaliskuun viimeisenä päivänä lähes sama kuin vuosi
sitten. Vakinaisten määrä on hieman kasvanut (+ 19 henkilöä). Kasvua on vain Porin
perusturvassa ja konsernihallinnossa, kun muilla toimialoilla vakinaisten määrä on
laskussa. Konsernihallinnon kasvu johtuu toimintojen keskittämisestä ja
perusturvassa toukokuussa 2019 tehdyistä vakinaistamisista.
Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuoden 2019 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.
Tämä johtuu hieman tavanomaista matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019
alussa. Kvartaalin keskimääräinen henkilöstön määrä (HTV1) ja tehdyn työn määrä
(HTV3 ja HTV4) ovat lähellä vuoden 2018 tasoa. Toimialoista erityisesti perusturvan
henkilötyövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, joka kertoo toimialan
henkilöstön määrän kasvusta.
Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman laskeneet vuoden 2019
ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Kuukausitoteumat kuitenkin osoittavat
sairauspoissaolojen olevan kasvussa. Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa
tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja on poikkeuksellisen paljon, joka
tulee kasvattamaan poissaolojen määrää tulevina kuukausina. Vuoden ensimmäiseen
kvartaaliin tällä oli vaikutusta vain maaliskuun osalta. Terveysperusteiset poissaolot
ovat kasvaneet Ympäristö- ja lupapalvelut toimialalla sekä Porin palveluliikelaitoksella.
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Muilla toimialoilla, ainakin vielä toistaiseksi, poissaolot ovat edeltävään vuoteen
nähden laskussa.
Vaihtuvuus päättyneiden palvelussuhteiden näkökulmasta on hieman kasvanut.
Huolimatta eläköitymisen ennusteen osoittamasta mahdollisesta
vanhuuseläköitymisien kasvusta, on vanhuuseläkkeelle jääneitä edeltävään vuoteen
verrattuna vähemmän. Ero on kuitenkin suuruudeltaan normaalia vaihtelua
kvartaalien välillä. Muista syistä kuin eläköitymisistä johtuneet palvelussuhteiden
päättymiset ovat hieman kasvaneet.
Investoinnit
Toimialojen irtaimen omaisuuden ja muiden investointien arvioidaan toteutuvan
talousarvion mukaisesti. Satakunnan Pelastuslaitoksen osalta on mahdollista, että
koronaviruksen aiheuttamat viiveet raskaan kaluston toimittamisessa siirtävät yhden
sammutusauton ja yhden säiliöauton luovutuksen ensi vuoteen. Mikäli tämä toteutuu,
pelastuslaitos tulee loppuvuonna hakemaan osittaista investointimäärärahan siirtoa
vuodelle 2021.
Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien työt ovat käynnissä pääosin aikataulun
mukaisesti. Lupakäsittelyä odottavat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen
alaosan vesitaloushanke. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn
työohjelman mukaisesti.
Tiloihin kohdistuvia investointeja toteutetaan työohjelman mukaisesti ja vuoden
mittaan tulevia pieniä muutoksia tuodaan päätettäväksi tekniselle lautakunnalle
tarpeen mukaan. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on
edelleen heikko. Muutamia yksittäisiä kyselyitä on tullut myytävistä rakennuksista ja
tarjouksia on viety päätöksentekoon. Kohteita valmistellaan kevääksi myyntiin.
Verotulojen kehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Kunnallisvero on kasvanut 1,8 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana verrattuna
viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Tämä johtuu todennäköisesti ennemmin
2019 alkuvuoden veronkannon häiriöistä kuin todellisesta kasvusta.
Kunnallisverokertymän ennustetaan jäävän talousarviosta n. 6 % eli 17,6 M€.
Yhteisöverojen kertymä on pienentynyt 6,4 %:a ja se johtuu siitä, että yhteisöveroja ei
ole kertynyt aiemmilta vuosilta vanhaan tapaan. Koronaviruksen vaikutuksesta
yhteisövero-osuuksien ennustetaan jäävän jopa 30 % (5,5 M€) talousarviota
pienemmiksi.
Kiinteistöverokertymässä näkyy vuoden 2019 myöhästyneitä maksuja eikä sen
kehityksestä voi vielä tehdä johtopäätöksiä. Kiinteistöveron pääosa tilitetään syksyn
aikana elokuusta alkaen. Vuoden 2019 kiinteistöveron toteuman perusteella
kaupungin omaa kiinteistöveroarviota on laskettu n. 0,8 M€. Lisäksi kiinteistöverojen
ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 1 M€ vajaus.
Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,8 M€.
Koronapandemia tulee vaikuttamaan verotulojen kertymään voimakkaasti.
Verotilityksissä ja kaupungin tuloslaskelmassa vaikutukset alkavat näkymään
huhtikuun tilityksistä alkaen. Hallituksen päätöksillä on yrityksille myönnetty
maksuaikaa verojen maksuun. Valtio korvaa tästä aiheutuneita menetyksiä kunnille ja
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Porin osuus on 7,5 M€. Korvaus maksetaan osana valtionosuuksia toukokuusta
lähtien loppuvuoden aikana ja se peritään takaisin ensi vuoden valtionosuuksista.
Yhteenvetona Kuntaliiton uusimman veroennusteen ja talousyksikön
kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään tasolle 306,1 M€.
Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 24,8 M€ alle
talousarvion. Kuntaliiton ennustetta voidaan pitää Porin osalta toiveikkaana, koska
siinä ei ole huomioitu paikallisia tekijöitä.
valtionosuudet
Peruspalvelujen valtionosuudeksi sisältäen verotulomenetysten kompensaatiot
arvioitiin talousarviossa 159,7 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuudeksi -6,3 miljoonaa euroa, yhteensä 153,5 miljoonaa euroa.
Valtionosuudet ovat ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutuneet
kokonaisuudessaan valtio-osuuspäätösten (VM 30.12.2019 ja OKM 31.12.2019 yht.
153,3 M€) mukaisesti talousarvion toteumaprosentin ollessa 24,9 (24,4 % v. 2019).
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvua on 3,7 miljoonaa euroa (10,6
%). Kasvu johtuu siitä, että kilpailukykysopimukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset
päättyivät ja kuntien valtionosuuksia lisättiin vuodelle 2020.
Aiemmin peruspalvelujen valtionosuuteen sisältynyt verotulomenetysten
kompensaatio eriteltiin valtion talousarviossa 2020 omalle momentilleen.
Kompensaatio esitetään kuitenkin edelleen kuntien tuloslaskelmissa osana
valtionosuuksia. Porin osalta verotulomenetysten kompensaatio vuoden 2020
alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan on 36,8 miljoonaa euroa.
Koronaviruksen vuoksi myönnettyjen maksujärjestelyiden takia hallitus on päättänyt
kuntien verotulomenetysten lisäkompensaatiosta valtion lisätalousarviossa. Näiden
maksatus aloitetaan toukokuun alusta lukien. Tämä lisää verotulomenetysten
kompensaatiota Porin kaupungin osalta 7,5 miljoonaa euroa (VM 14.4.2020). Tämä
kertaluonteinen erä leikataan vuoden 2021 verotulomenetysten kompensaatiosta eli
se vähentää suoraan vuoden 2021 valtionosuuksia.
Yhteenvetona valtionosuuksien kertymä vuonna 2020 tulee olemaan 160,8 M€ eli 7,3
M€ parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut nettona jäävät talousarviosta 1,5 M€. Vallitseva
poikkeustilanne ja yhtiön tuloskehitys huomioiden ei voida pitää todennäköisenä, että
Porin Satama Oy kykenisi tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille. Satama ei
tulouttanut korkoa myöskään vuonna 2019 heikon tuloksen takia.
Poistojen arvioidaan ylittävän talousarvion yli miljoonalla eurolla perustuen vuoden
2019 toteumaan ja teknisen lautakunnan hyväksymään työohjelmaan.
Poistosuunnitelman mukaan poistojen kirjaaminen aloitetaan hyödykkeen
käyttöönottoa seuraavasta kuukaudesta alkaen, joten lopullinen poistokertymä jää
jonkin verran ennustetta alemmaksi, mikäli investointiprojektien valmistuminen siirtyy
poikkeusolosuhteiden vuoksi.
Kaupungin tulosennusteeksi muodostuu -48,1 M€. Tilinpäätöksessä 2019 taseen
kumulatiivinen ylijäämä oli 44,5 M€. Näin ollen nykyisellä ennusteella kaupungin
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taseeseen muodostuisi katettavaa alijäämää. Ennusteessa ei kuitenkaan ole
huomioitu valtion kehysriihessä suunniteltuja kunnille kohdistuvia tukitoimia, joiden
kohdennuksesta päätetään myöhemmin.
Kaupunginjohdon, kaupunginhalltuksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta
2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaikkia
valtuustoryhmiä on erikseen informoitu taloustilanteesta ja ennusteista.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että käynnistettyjä neuvotteluja jatketaan
tavoitteena löytää ratkaisuvaihtoehdot ja aikataulu talouden tasapainottamiseksi.
Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat
päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun on tiedossa
valtion kuntiin kohdentamat tukitoimenpiteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 321
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Investoinnit 1-4
2 Talous- ja henkilöstöraportti 1-4
Talouden toteuma ja muutokset toimialakohtaisissa ennusteissa maaliskuun
tilanteeseen verrattuna
Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 11.5.2020 perusturvan
talousarviomuutoksen perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Ennusteeseen sisältyvää perusturvan osuutta ei ole muutettu huhtikuun raporttiin. Se
on edelleen 12,9 M€. Koronaviruksen vaikutusarviota on kasvatettu perusturvan
osalta miljoonalla eurolla. Yhteensä perusturvan ylitysennuste alkuperäiseen
käyttösuunnitelmaan verrattuna on nyt 18,3 M€.
Lisäksi ennusteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 18.5.2020 myöntämä
miljoonan euron määrärahalisäys ympäristö- ja lupapalvelut
toimialalle joukkoliikenteen toimenpiteisiin. Lisämäärärahasta puolet (n. 500 000
euroa) käytetään COVID-19 tilanteesta aiheutuvien lipputulojen korvaamiseksi Porin
Linjat Oy:lle ajalla maaliskuu-heinäkuu.
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Muilla toimialoilla ei ole havaittu talousarviopoikkeamia ensimmäisen
vuosikolmanneksen aikana pois lukien poikkeustilanteesta johtuvat vaikutukset.
Lisätiedot muista toimialakohtaisista ennusteista ja koronaviruksen vaikutuksista ovat
luettavissa tammi-maaliskuun raportin perusteluissa.
Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä on huhtikuun viimeisenä päivänä 2,9 prosenttia matalampi
kuin edeltävänä vuonna. Vakinaisten määrä on hieman kasvanut (+ 32 henkilöä),
mutta muutos näkyy erityisesti määräaikaisissa palvelussuhteissa, joita on 187
vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikkakin sijaisia ja muita määräaikaisia palvelussuhteita
on lukumääräisesti nyt vähemmän, henkilötyövuosissa mitattuna on heitä käytetty
huhtikuun loppuun mennessä viime vuotta enemmän. Sijaisia käytetään erityisesti
Porin perusturvassa. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä
(henkilötyövuosina) on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna (2020; 78,2 % ja
2019;77,3 %).
Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuoden 2018 tasolle. Viime vuoteen verrattuna
kasvua on hieman alle 3 prosenttia. Tämä johtuu hieman tavanomaista
matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 alussa. Toimialoista erityisesti
perusturvan henkilötyövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, mikä kertoo
toimialan henkilöstön määrän kasvusta. Sivistystoimialan ja teknisen toimialan sekä
Palveluliikelaitoksen henkilötyövuodet ovat hieman vähentyneet.
Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman laskeneet vuoden 2019 vastaavaan
ajankohtaan verrattuna (-2,3 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun.
Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä
poissaoloja on poikkeuksellisen paljon. Myös terveysperusteisten poissaolojen
kirjaaminen järjestelmään tapahtuu viiveellä, joten huhtikuun tilanne saattaa näyttää
todellista positiivisemmalta.
Koronatilanteessa tarjottua korvaavaa työtä varten on tehty 395 palvelussuhdetta 206:
lle eri henkilölle (tilanne 25.5.2020). Palvelussuhteiden yhteenlaskettu kesto on 9103
päivää eli lähes 25 henkilötyövuotta. Valtaosa palvelussuhteiden kestosta toteutuu
maalis-toukokuun aikana, mutta muutamat sopimukset kestävät yli kesän.
Henkilöstöä on lähinnä siirtynyt sivistystoimialalta perusturvalle. Siirtoja on
tapahtunut myös perusturvan organisaation sisällä.
Investoinnit
Toimialojen irtaimen omaisuuden ja muiden investointien määrärahoihin on lisätty
kaupunginvaltuuston 18.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti konsernihallinnolle 5,4
M€ Kiinteistö Oy Teljäntorin osakkeiden hankintaan. Teknisen toimialan
investointien toteutus on jatkunut työohjelman mukaisesti.
Verotulot
Ensimmäisen neljännesvuosiraportin yhteydessä kunnallisverokertymä oli 1,7 %
suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Huhtikuun lopussa vastaava
kasvu on enää 0,3 %. Kunnallisveron kertyminen on siis selvästi hidastunut
poikkeusolojen vaikutuksesta. Kuntaliiton ennustekehikko on päivitetty 20.5.2020 ja se
perustuu oletukselle, että BKT laskee tänä vuonna yli seitsemän
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prosenttia. Aikaisempi, tammi-maaliskuun raportin yhteydessä annettu ennuste
perustui n. 5 % BKT:n laskulle. Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta
kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta n. 20,2 miljoonalla eurolla eli 7 %:
lla.
Yhteisöverojen kertymä on 9,4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden ensimmäisen
kolmanneksen jälkeen. Päivitetyn ennusteen mukaan yhteisövero-
osuudet jäävät 31,3 % (5,7 M€) talousarviota pienemmäksi.
Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€
alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan
myöntämien maksuaikojen takia n. 0,8 M€ vajaus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät
talousarviosta 1,6 M€.
Yhteenvetona Kuntaliiton uusimman veroennusteen ja talousyksikön
kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään 303,4 miljoonaan
euroon. Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 27,5 M€
alle talousarvion.
Valtionosuudet
Valtionosuusennustetta ei ole muutettu maaliskuun raportista. Kuntaliitosta saatujen
tietojen mukaan verotulomenetysten kompensaation määrä oli kuitenkin arvioitu liian
suureksi valtiovarainministeriön päätöksessä 14.4.2020 ja se tulee tekemään uuden
valtionosuuspäätöksen, jossa kompensaatiota lasketaan valtakunnan tasolla n. 80 M€.
Tämä tarkoittaisi, että Porin osalta aiemmin päätetty 7,5 M€ kompensaatio
laskee hieman yli miljoonalla eurolla. Tätä ei ole kuitenkaan sisällytetty ennusteeseen,
koska virallista tietoa uudesta valtionosuuspäätöksestä valtiovarainministeriöltä ei ole
saatu.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot on arvioitu tammi-maaliskuun ennusteen
mukaisina. Tulosennuste on heikentynyt ensimmäisen neljänneksen yhteydessä
annetusta arviosta 4,8 M€:llä ollen nyt -52,9 M€. Ennusteessa ei kuitenkaan ole
huomioitu valtion kehysriihessä suunniteltuja kunnille kohdistuvia tukitoimia, joiden
kohdennuksesta päätetään myöhemmin.
Kaupunginjohdon, kaupunginhalltuksen ja valtuustoryhmien kesken on
jatkettu maaliskuussa aloitettua valmistelua, jossa etsitään vaihtoehtoja talouden
tasapainottamiseksi. Yhteenveto talousarvion ja -suunnitelman
tasopainottamistoimenpiteistä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020
ja saatetaan 15.6.2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tammi-huhtikuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Yhteenveto talousarvion ja -suunnitelman tasapainottamistoimenpiteistä käsitellään
kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020 ja saatetaan 15.6.2020
kaupunginvaltuuston tietoon.
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Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että käynnistettyjä neuvotteluja jatketaan
tavoitteena löytää ratkaisuvaihtoehdot talouden tasapainottamiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan pelastuslaitos
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§ 322
Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n vapauttaminen tertiäärilainojen koroista
PRIDno-2020-3233
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 lainamuutos tertiääri
2 Alkuperäinen_lainamuutos tertiääri_allekirjoitettu
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Ruskatalojen palveluyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys,
jonka tarkoitus on edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien
hyvinvointia, terveyttä, vireyttä ja omatoimisuutta ja sosiaalisia oloja sekä turvallista
asumista Porin kaupungissa ja sen lähiympäristössä.
Yhdistys on hakenut Valtiokonttorilta lainamuutosta Iainaeriinsä, joiden yhteisveloitus
vuositasolla korkoineen on n. 1.1 miljoonaa euroa. Valtiokonttorin ehtona
lainamuutokselle kuitenkin on, että Porin kaupungin Ruskatalojen palveluyhdistykselle
aikanaan myöntämistä tertiäärilainoista ei voida periä korkoa Valtiokonttorin lainojen
lainotusaikana. Siksi yhdistys pyytää 12.5.2020 päivätyllä kirjeellään Porin kaupungilta
tertiäärilainojen koron vapautusta, jotta yhdistys voisi edetä Valtiokonttorin
lainanmuutos asiassa.
Tertiäärilainat ovat luonteeltaan ja ehdoiltaan lähellä omaa pääomaa, joilla on
korvattu sijoitus osakepääomaan eikä lyhennyksiä ole laskutettu, koska lainojen
takaisinmaksu velkakirjojen ehtojen mukaan alkaa vasta silloin, kun yhdistyksen
valtiolta saamat asuntolainat on maksettu kokonaan takaisin. Nämä tertiäärilainat
kohdistuvat yhdistyksen palvelutalokohteeseen Ruskalinna, Kouvonraitti 12-14.
Kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin tertiäärilainojen korkoja viimeksi
kokouksessaan 18.8.2003 § 830 ja päätti, että kaupungin myöntämien tertiäärilainojen
korkojen määräytymisperusteena vuoden 2003 alusta lukien on
valtiovarainministeriön kunkin vuoden tammikuussa vahvistama peruskorko, josta
vähennetään tietty osuus, mutta korko on kuitenkin aina vähintään 2 % laskettuna
tertiäärilainan ja osakepääoman yhteismäärälle.
Porin kaupungin yhdistykselle myöntämät tertiäärilainat ovat yhteensä 279.191.95
euroa, jotka jakaantuvat seuraavasti:
nro 8002/200300162, (Kouvonraitti 12, KV 9.6.2003 § 175) pääoma 11.773,15
euroa
nro 8002/200300255, (Kouvonraitti 12, KV 9.6.2003 § 175), pääoma 158.096,65
euroa
nro 8002/20030054, (Kouvonraitti 14, KV 24.11.2003 § 319) pääoma 109.322,15
euroa
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Näiden kaikkien kolmen lainan korkoprosentti on tällä hetkellä tuo 2 % ja
korkoveloitus vuosittain yllä olevista lainoista on tällä hetkellä yhteensä 5583,83
euroa.
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen
kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden Euribor-korkojen
keskiarvosta. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron pyöristettynä lähimpään
prosenttiyksikön neljäsosaan ollen tällä hetkellä –0,25 %. Peruskoron nykyisestä
tasostakin katsoen olisi perusteltua laskea Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n
osalta tuota tertiäärilainojen korkoprosenttia nollaan 1.6.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää alentaa Porin kaupungin Ruskatalojen palveluyhdistys ry:
lle myönnettyjen tertiäärilainojen, numerot 8002/200300162, 8002/200300255
sekä 8002/20030054 koron nollaan prosenttiin.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Ruskatalojen palveluyhdistys ry/talouspäällikkö Saila Suutari/ Saila.Suutari@ruskatalot.
fi, Omistajaohjausyksikkö/Anne Koivuniemi
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§ 323
Menettely alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta
PRIDno-2020-3286
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Kaupunginhallitus päätti 11.5.2020 rekrytointilupia koskevasta muutoksesta. Jotta
henkilöstömenoissa saadaan aikaan huomattava säästö, tulee rekrytointirajoituksen
tueksi vahvistaa menettely, jolla alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten
käyttöä rajoitetaan.
Esitys menettelystä:
- Sijaisuusratkaisut tulee järjestää jo olemassa olevan henkilöstön puitteissa (pl.
perusturvan ja palveluliikelaitoksen lyhytaikaiset sijaisuudet yllättävien poissaolojen
paikkaamiseksi).
- Kaikkiin toimintasääntöihin tehdään välittömästi määräaikainen muutos 30.4.2021
asti: Toimialajohtajan/perusturvajohtajan/pelastusjohtajan/liikelaitoksen johtajan
päätös kaikkiin määräaikaisiin työsuhteisiin (sekä työsopimussuhteiset että avoimen
viran hoito).
Hyväksytyt perusteet:
Tehtävän tulee olla lainsäädäntöön perustuva. Ellei rekrytoitaisi, kriittinen
toiminta pysähtyisi tai viranomaiselta voisi tulla sanktio.
Projekteissa ja hankkeissa, joissa on kaupungin omarahoitusosuutta, ei ole
mahdollista ottaa sijaista, mikäli vakituinen henkilö ryhtyy kokoaikaisesti tai osa-
aikaisesti hoitamaan projektia tai hanketta.
Edellytys:
Talousarviossa oltava määrärahavaraus kustannuspaikalla, jolle rekrytointi
tehdään. Mikäli henkilöstökuluissa määrärahaa ei ole, toimiala tekee
käyttösuunnitelman muutoksen ja siirtää toiselta kustannuspaikaltaan
määrärahat.
Menettely ei koske:
Enintään seitsemän päivää kestäviä sijaisuuksia, joihin on talousarviossa
määrärahavaraus ja jotka ovat lainsäädäntöön perustuvia, kriittisen toiminnan
pysäyttäviä ja viranomaisen sanktioimia.
Työllistettyjä, joihin talousarviossa määräraha.
Uudelleensijoituksia, mikäli sillä voidaan välttää työnantajalle aiheutuvat
työkyvyttömyyskustannukset (sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkemaksut).
Seuranta ja raportointi:
- HR-yksikkö ajaa viikoittain FK-järjestelmästä sinne avatut työsopimukset
(kustannuspaikka, nimi, työsuhteen alkupäivä ja mahdollinen päättymispäivä,
työsopimuksen hyväksyjä).
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- FK-raportti toimitetaan talousyksikön controller-ryhmälle, jossa analysoidaan viikon
aikana tehdyt työsopimukset. Tarvittaessa työsopimuksen hyväksyjältä pyydetään
lisätietoa tehtyjen työsopimusten perusteista.
- Controller-ryhmässä toimialan talousseurantavastuussa olevat raportoivat uusista
työsuhteista sekä henkilöstökulujen euroseurannasta talousarvioon nähden
talousyksikön päällikölle ja henkilöstöjohtajalle.
- Talousyksikön päällikkö raportoi kaupungin johtoryhmälle kuukausittain 1.8.2020
alkaen henkilöstökulujen kehittymisestä suhteessa odotettuihin talouden
tasapainotustavoitteisiin.
- Toimialajohtaja/perusturvajohtaja/pelastusjohtaja/liikelaitoksen johtaja ovat
velvoitettuja puuttumaan välittömästi rekrytointimenettelyn vastaiseen toimintaan
controller-ryhmältä saamansa palautteen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa edellä kuvatun menettelyn, jolla alle vuoden
mittaisten määräaikaisten sijaisten käyttöä rajoitetaan.
Samalla kaupunginhallitus päättää muuttaa konsernihallinnon ja Satakunnan
pelastuslaitoksen toimintasäännöt esitetyn menettelyn mukaisiksi 30.4.2021 asti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos
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§ 324
Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
PRIDno-2020-3302
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 § 64 kokouksessaan käsitellyt Pori-sopimuksen
mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointiin
liittyvää hallintosäännön muuttamista. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 233, että
konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku hoitaa oman tehtävänsä ohella myös
ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 -
31.12.2020. Konsernihallinnon organisaatiorakennetta muutetaan niin, että osa
toiminnoista siirretään konsernipalvelujen kokonaisuuteen ja osa toiminnoista
muodostettavaan elinvoima- ja ympäristötoimialaan.Elinvoima- ja ympäristötoimialan
kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja Lauri Kilkku. Visit Pori Oy:n
henkilöstö siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu ja markkinointi -
yksikköön.
Voimassa olevan konsernihallinnon toimintasännön mukaan konsernihallinnon
toimialajohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Tämän lisäksi
toimialajohtajan tehtävänä on toimintasäännön mukaan johtaa ja kehittää
konsernihallinnon toimintaa, vastata konsernihallinnon toiminnan
yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta, nimetä toimialallaan viranhaltijaedustajat
eri työryhmiin, päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten
kokousedustajien valinnasta ja edustajille annettavasta evästyksestä, ellei tehtävää ole
määrätty jonkin toimielimen tehtäväksi.
Voimassa olevan hallintosäännön mukaan konsernihallinnon toimialaa johtaa
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena toimialajohtaja. Toimialajohtajat
vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa sekä
konsernihallinnon ohjauksessa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 18.5.2020 kokouksessa seuraavat muutokset voimassa
olevaan hallintosääntöön liittyen muodostettavan elinvoima- ja ympäristötoimialan
toimialajohtajaan: Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialaa johtaa, osittain myös
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja.
Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja. Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee
ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen
kieltämisestä päättää muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja,
perusturvajohtaja, pelastusjohtaja, liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä
määrätty.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan "toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan
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viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan
virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu
perusteltu syy sitä edellyttää."
Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle on
edellä mainitun lainkohdan mukaiset perusteet, koska Elinvoima- ja
ympäristötoimialaa johtaa jatkossa yksi toimialajohtaja aiemman kahden erillisen
toimialajohtajan sijaan. Konsernihallinnon toimialajohtaja on antanut
virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen suostumuksensa. Samalla voidaan esittää
Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautettavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri
Kilkun virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta siten, että hän toimii 1.9.2020
lukien Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajana. Virkanimike muutetaan
samassa yhteydessä nimikkeeksi "toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristöpalvelut".
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan palkkaus on 8.395,30 €/kk. Tämän
lisäksi hänelle myönnetään luontoisetuna puhelinetu, jonka arvo on 20 €/kk.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ympäristö- ja lupalvelut -
toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.
Kokouskäsittely
Lauri Kilkku (intressijäävi) ja Tuomas Hatanpää (palvelussuhdejäävi) poistuivat
esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Lauri Kilkku, Tuomas Hatanpää
Tiedoksi
Lauri Kilkku, Kaupunginvaltuusto
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§ 325
Porin Teatterisäätiö sr, hallituksen puheenjohtajan valinta
PRIDno-2020-3309
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Porin Teatterisäätiö sr_puheenjohtaja Matti Mäntylän eroilmoitus
Porin Teatterisäätiö sr, hallituksen puheenjohtaja Matti Mäntylä on lähettänyt Porin
kaupunginhallitukselle osoitetun, 6.5.2020 päivätyn kirjeen, jolla hän ilmoittaa
paikkakunnalta muuttamisen johdosta eroavansa Porin teatterisäätiö sr
puheenjohtajan tehtävästä 1.6.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita Porin Teatterisäätiö sr uuden hallituksen
puheenjohtajan eroa tehtävästä pyytäneen Matti Mäntylän tilalle 1.6.2020 alkaen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Arja Laulainen esitti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi puheenjohtajaksi
valitaan Esko Ahola.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita Teatterisäätiö sr hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi
Esko Aholan 1.6.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi koouksessa.
Tiedoksi
Porin Teatterisäätiö sr
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§ 326
Viranomaisjäsenen nimeämispyyntö Länsi-Suomen ETNOn kaudelle 2020-2024
PRIDno-2020-3316
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään 26.5.2020
(KEHA/2259/2020) esittänyt seuraavaa:
"Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toimikausi vaihtuu. Myös
tulevalla nelivuotiskaudella 2020–2024 neuvottelukunta tulee koostumaan
valtakunnallisesta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta. Valtioneuvosto
asettaa tämänhetkisen
suunnitelman mukaan valtakunnallisen neuvottelukunnan elokuussa.
Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät määritellään liitteenä olevassa
Valtioneuvoston asetuksessa 771/2015. Asetuksen mukaisesti Varsinais-Suomen ELY-
keskus on kuullut valmisteluvaiheessa neuvottelukunnan toimialueen toista ELY-
keskusta.
ETNOon nimetään yhteensä 14 jäsentä. Viranomaisten (7) ja etnisiä vähemmistöjä
edustavien (7) organisaatioiden osalta sekä varsinainen että varajäsen nimetään aina
organisaatiokohtaisesti. Järjestöjen osalta valinta tapahtuu hakumenettelyllä, joka on
vielä kesken. Lisäksi ETNOlle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Neuvottelukuntaan on myös mahdollista nimetä
pysyviä asiantuntijoita.
Pyydämme organisaatiotanne tekemään esityksen henkilön nimeämiseksi Länsi-
Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan lopussa esitetyn
kokoonpanon mukaisesti (jäsen ja varajäsen). Neuvottelukuntaan tulee nimetä naisia
ja miehiä siten, että tasa-arvolain vaatima edellytys (naisia ja miehiä, kumpiakin
vähintään 40 %) täyttyy. Tämän vuoksi toivomme teidän esittävän sekä nais- että
miesehdokasta neuvottelukuntaan. Koska Länsi-Suomen ETNOn toiminta tapahtuu
pääasiassa myöhemmin perustettavissa työryhmissä, pyydämme esityksiä vain
henkilöistä, jotka voivat tosiasiallisesti antaa omaa työaikaansa ETNOn käyttöön.
Nimetyille viranomaisjäsenille ei pääsääntöisesti makseta kokouspalkkioita, sillä
kokoukset pyritään järjestämään virka-aikana. Koska maahanmuuttajia ja etnisiä
vähemmistöjä edustavat järjestöt omaavat virkamiesedustajia heikommat
osallistumismahdollisuudet, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä
neuvottelukunnassa edustaville järjestöjen edustajille kokouspalkkiot maksetaan.
Kokouksiin osallistumisesta korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön
mukaisesti, mutta päivärahoja ei pääsääntöisesti korvata.
Viranomaistahoja suositellaan kustantamaan matkakustannukset ja mahdolliset
päivärahat itse.
Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020–
2024 jäseniksi pyydetyt viranomaistahot ovat:
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Salon kaupunki/Salon maahanmuuttajaneuvosto
Turun kaupunki
Porin kaupunki
Lounais-Suomen poliisilaitos
Turun arkkihiippakunta
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirit.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää Porin kaupungin Länsi-Suomen alueelliseen
etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020–2024 jäseneksi sekä nais-
että miesehdokkaan.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta esitti, että jäsenehdokkaiksi valitaan Jarno Valtonen ja Milka Tommila.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden
neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2024 Porin kaupungin jäsenehdokkaiksi Jarno
Valtosen ja Milka Tommilan.
Tiedoksi
Nimetyt ehdokkaat, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/12.
6.2020
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§ 327
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen syksyn 2020 kokousajat
PRIDno-2020-3314
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulusta syyskaudella 2020 on
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla
sovittu alustava kokousaikataulu.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle syyskauden 2020 seuraavan alustavan
kokousaikataulun:
ma
ke-
to
ma
ma
ma
pe
ma
ma
ma
ma

10.8.2020
12.
-13.8.2020
17.8.2020
24.8.2020
31.8.2020
4.9.2020
7.9 2020
14.9.2020
21.9.2020
28.9.2020

Kaupunginhallitus
TA-seminaari

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, strategiset
to 1.10.2020
konserniyhtiöt
Kaupunginhallitus, strategiset
pe 2.10.2020
konserniyhtiöt
ma 5.10.2020 Kaupunginhallitus
ma 12.10.2020 Kaupunginhallitus
pe 16.10.2020 Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
ma
ma
pe
ma
pe
ma
ma
ma
ma
ma
pe

26.10.2020
2.11.2020
6.11.2020
9.11.2020
13.11.2020
16.11.2020
23.11.2020
30.11.2020
7.12.2020
14.12.2020
18.12.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous

klo 13

tai to-pe 20.-21.8.
2020
Etäkokous

klo 13
klo 18
klo 13
klo 8 - 12
klo 13
Etäkokous
klo 13
klo 18
klo 13
klo 12 -
Etäkokous
16
klo 8 - 12 Etäkokous

klo 13
Etäkokous
klo 13
TA I luku
klo 12 -
Etäkokous
16
klo 13
Etäkokous
klo 18
klo 10 - TA II luku
klo 13
klo 8 -12
klo 18 Talousarvio
klo 13
klo 13
Etäkokous
klo 13
klo 18
klo 8 - 14 Etäkokous
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ma 21.12.2020 Kaupunginhallitus

klo 13

Etäkokous

Kokouskäsittely
Jouni Lampinen esitti, että päätösehdotuksessa oleva torstai 1.10. kaupunginhallituksen
strategisten yhtiöiden kokousaika siirretään pe 30.10.2020.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen syyskauden 2020 kokousaikataulun
seuraavasti:
ma

10.8.2020
12.
ke-to -13.8.2020
ma 17.8.2020
ma 31.8.2020
pe
4.9.2020
ma 7.9 2020
ma 14.9.2020
ma 28.9.2020
pe
2.10.2020
ma 5.10.2020
ma 12.10.2020
pe
16.10.2020
ma 26.10.2020
pe
30.10.2020
pe
6.11.2020
ma 9.11.2020
pe
13.11.2020
ma 23.11.2020
ma 30.11.2020
ma 7.12.2020
pe
18.12.2020
ma 21.12.2020

Kaupunginhallitus

klo 13

TA-seminaari
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, strategiset konserniyhtiöt
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, strategiset konserniyhtiöt
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus

klo 13
klo 13
klo 8 - 12
klo 13
klo 13
klo 13
klo 8 - 12
klo 13
klo 13
klo 12 - 16
klo 13
klo 8 - 12
klo 10 -
klo 13
klo 8 -12
klo 13
klo 13
klo 13
klo 8 - 14
klo 13

Etäkokous

Etäkokous

Etäkokous
Etäkokous
TA I luku
Etäkokous
Etäkokous
Etäkokous
TA II luku

Etäkokous
Etäkokous
Etäkokous

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
kaupunginvaltuuston syyskauden 2020 kokousaikataulun seuraavasti:
ma
ma
ma
ma
ma

24.8.2020
21.9.2020
2.11.2020
16.11.2020
14.12.2020

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto

klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, toimialat ja liikelaitokset, PoriListat-tiimi, Viestintäyksikkö

Talousarvio
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§ 328
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Joukkoliikennejaosto 19.05.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
2 Sivistyslautakunta 19.05.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
3 Tekninen lautakunta 26.05.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
4 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 26.05.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
5 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 27.05.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Joukkoliikennejaosto

19.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

Sivistyslautakunta

19.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

Tekninen lautakunta

26.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

Porin Palveluliikelaitoksen
johtokunta

26.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta

27.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 329
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Lämmitys- ja ajoneuvopolttonesteet säiliötoimituksina (polttonesteet ja
lämmitysöljy), sitoutuminen Sarastia Oy:n yhteishankintaan, 22.05.2020
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 74 Oman auton käyttöoikeus, 25.05.2020
§ 75 Neuvottelu työsuhteen kesto ja muoto, 25.05.2020
§ 76 Neuvottelu työsuhteen kesto ja muoto, 25.05.2020
§ 77 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, 25.05.2020
§ 78 Neuvottelutuloksen hyväksyminen työsuhteen muoto, 25.05.2020
Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 592 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi Taina Alminoja, 20.05.2020
§ 593 Yksinyrittäjän tukipäätös, Sahakoski Oy, 20.05.2020
§ 594 Yksinyrittäjän tukipäätös, Naprapaatti Mikko Juhanpelto, 22.05.2020
§ 595 Yksinyrittäjän tukipäätös, Silmusoppi, 22.05.2020
§ 596 Yksinyrittäjän tukipäätös, Rakennus Tinke, 22.05.2020
§ 597 Yksinyrittäjän tukipäätös, Boathill Oy, 22.05.2020
§ 598 Yksinyrittäjän tukipäätös, Milla Karhumäki, 22.05.2020
§ 599 Yksinyrittäjän tukipäätös, Lowhill Games Oy, 22.05.2020
§ 600 Yksinyrittäjän tukipäätös, Sisustus ja Stailaus Jelena Peltoniemi, 22.05.2020
§ 601 Yksinyrittäjän tukipäätös, Savisiipi Tmi Tiina Ranta, 22.05.2020
§ 602 Yksinyrittäjän tukipäätös, J.Master, 22.05.2020
§ 603 Yksinyrittäjän tukipäätös, Maanrakennus Murto, 22.05.2020
§ 604 Yksinyrittäjän tukipäätös, Parturi-kampaamo Tarja Lievola, 22.05.2020
§ 605 Yksinyrittäjän tukipäätös, Rannikon Realisointi Oy, 25.05.2020
§ 606 Yksinyrittäjän tukipäätös, Fysioterapeutti Raija Säämäki, 25.05.2020
§ 607 Yksinyrittäjän tukipäätös, pr-taksi päivi routia, 25.05.2020
§ 608 Yksinyrittäjän tukipäätös, Marina Merilokki OY, 25.05.2020
§ 609 Yksinyrittäjän tukipäätös, tmi Arber Tools, 25.05.2020
§ 610 Yksinyrittäjän tukipäätös, Mikroyritysten Tilitoimisto, 25.05.2020
§ 611 Yksinyrittäjän tukipäätös, Söpöläinen oy, 25.05.2020
§ 612 Yksinyrittäjän tukipäätös, Mäntylän Pirssi Oy, 25.05.2020
§ 613 Yksinyrittäjän tukipäätös, Hammaslääkäri Valtteri Joki Oy, 25.05.2020
§ 614 Yksinyrittäjän tukipäätös, RET Rakennuspalvelu, 26.05.2020
§ 615 Yksinyrittäjän tukipäätös, save&joy, 26.05.2020
§ 616 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi Raili Uusitalo, 26.05.2020
§ 617 Yksinyrittäjän tukipäätös, Hairfix Edith, 26.05.2020
§ 618 Yksinyrittäjän tukipäätös, Dark Art Tattoo, 26.05.2020
§ 619 Yksinyrittäjän tukipäätös, Konsultointi Peltomaa Oy, 26.05.2020
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Yksikön päällikkö, talousyksikkö
§ 19 Määrärahasiirto TA2020, mobiililaitteiden hankinnat, 22.05.2020
§ 20 Määrärahasiirto TA2020, pääomavastikkeet, 22.05.2020
§ 21 Määrärahasiirto TA2020, investointi matkakeskuksen informaatiojärjestelmään,
22.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§321, §322, §323, §325, §327
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§324, §326
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

