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§ 227
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
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§ 228
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Ismo Läntinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 23.10.2019.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.

16/2019

5 (47)

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.10.2019

16/2019

6 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sivistyslautakunta, § 174,18.06.2019
Sivistyslautakunta, § 229, 22.10.2019
§ 229
Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Kaupungin järjestämän ilotulituksen
sijaan valoshow
PRIDno-2019-3020
Sivistyslautakunta, 18.06.2019, § 174
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Träskelin
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja Vihreät valtuustoryhmä jättivät valtuustoaloitteen
KV 10.12.2018 § 156 Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow:
”llotulituksesta aiheutuu turvallisuusriskejä sekä turhia haitta-aineita ja roskaa. Lisäksi
ne aiheuttavat lemmikeille huomattavia stressi- ja pelkotiloja. Esitämme Porin
kaupungin uudenvuoden ilotulituksen sijaan toteutettavaksi laser- ja valoshowta.
Porin kaupungin hallintosäännön 121 §:n suomin oikeuksin esitämme, että
kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta korvata uuden vuoden ilotulitus
valoesityksellä.”
Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistystoimialan lausunto:
Porin kaupungin uuden vuoden ilotulitus järjestetään vuosittain sertifikoitujen
ammattilaisten toimesta, jolloin heidän tehtäviinsä kuuluu itse esityksen lisäksi myös
huolehtia ja siivota aiheuttamansa roskat. Ilotulitteiden myötä ilmaan pääsevä
pienhiukkasten määrä on sekä kertaluontoinen että niin marginaalinen, ettei se
sellaisenaan vaikuta ilmanlaatuun (Suomen ympäristökeskuksen mukaan vuonna
2015 pienhiukkaspäästöt olivat koko maassa noin 22 000 tonnia, joista ilotulitteiden
osuus oli noin 78 tonnia eli noin 0,4%).
Lemmikkieläinten pelko- ja stressitilat ovat valitettavia mutta ilotulitteiden sallittuna
ampumisaikana (31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00) kaupungin esityksestä aiheutuva
meluhaitta sijoittuu välille 00.00 – 00.05, joten kaupungin ilotulituksen poistaminen ei
merkittävästi vaikuttaisi lemmikkien kärsimiin stressitiloihin.
Lasershown järjestäminen on Porin kaupungin tapauksessa poissuljettu vaihtoehto,
sillä vaikuttavan esityksen luomiseksi pitäisi Etelärantaan / Kirjurinluotoon tuoda
huomattavasti enemmän ja raskaampaa kalustoa ilotulitukseen verrattuna. Lisäksi
lasershow vaatisi hakemus- ja lupakäsittelyjä lentoliikenteen
uudelleenorganisoimiseksi ko. ajanjaksolle. Nämä em. seikat kasvattaisivat uuden
vuoden tilaisuuden kustannuksia huomattavasti
Potentiaalinen vaihtoehto ilotulituksille olisi jonkinlainen tuli- ja valoshown
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yhdistelmä, joka voisi sisältää esim. ilma-akrobatiaa Kokemäenjoen yllä. Tällainenkin
esitys olisi toki ilotulitusta selkeästi alttiimpi sääolosuhteiden muutoksille ja
pienimuotoisenakin tuotantona varovasti arvioiden kustannuksiltaan vähintään
viisinkertainen ilotulitusesitykseen verrattuna.
Uuden vuoden tapahtuman sisällön uudistaminen on keskustelun arvoinen aihe ja
sen suhteen tulisi kuulla kuntalaisten mielipiteitä. Mikäli Pori päätyisi korvaamaan
ilotulituksen jollain muulla esityksellä olisi kyseessä enemmänkin ”imagollinen avaus”.
Jos nimienkeruuvaiheessa oleva ”Rajat Räiskeelle” –kansalaisaloite hyväksytään
eduskunnan toimesta on Porin kaupunginkin syytä miettiä ilotulituksen korvaamista.
Kansalaisaloitteen läpimenon jälkeen kaupungin aiheuttama osuus meluun ja
lemmikkien stressiin liittyvistä haitoista kohoaisi huomattavasti.
Toistaiseksi ilotulitusesitystä ei ole syytä korvata lausuntopyynnössä esitettyjen
seikkojen perusteella.
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asiaan valmisteltavaksi
lisäinformaation saamiseksi asialle.

Sivistyslautakunta, 22.10.2019, § 229
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
Mahdollista noin 5 minuutin kestoista uudenvuoden valo-/lasershown järjestämistä ja
alustavia kustannustietoja tiedusteltiin kolmelta alan yritykseltä (Sun Effects Oy, Bright
Group ja Kolmiopalvelu Oy). Toimijoista yksi (Kolmiopalvelu Oy) ei katsonut
kykenevänsä tarjoamaan kaipaamaamme palvelua, muut kaksi toimijaa vastasivat
tarjouspyyntöön.
Yhteistä molemmille vastanneille yrityksille oli, että he ehdottivat valo-/lasershown
liittämistä osaksi jotain isompaa tapahtumaa tai taideteosta, esim. luonto- tai
rakennuskohteiden pidempiaikaisempaa valaisua, uudenvuoden konserttitapahtumaa
tms.
Tästä voinee päätellä, että vaikuttavuudessaan ja näyttävyydessään valo-/lasershow ei
ilman muita erillisiä tekijöitä yllä perinteisemmän ilotulituksen tasolle.
Tarjousten sisällössä ja kustannuksissa oli huomattavia eroja.
Bright Groupin kevyin ja kustannustehokkain, ja samalla vaatimattomin, show tulisi
maksamaan kaikkine kuluineen noin 10 000 - 12 000€ ja kustannukset kasvaisivat
mukaan tuotavien elementtien myötä.
Sun Effects Oy:n tarjous oli huomattavasti monitahoisempi:
Valoshown hintahaarukaksi annettiin 26 000€ - 250 000€, laserit mukaan
valoshowhun + 10 000€
Lasershown hintahaarukka olisi 30 000€ - 45 000€
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Projisointishow taas välillä 55 000€ - 120 000€
(hinnat ovat alv. 0%)
Oleellisena osana kaikkeen edellä mainittuun liittyy musiikki, joko livenä esitetty tai
tallenteilta soitettu. Musiikin kustannuksia ei hinta-arvioissa ole laskettu mukaan.
Lisäksi, ilotulitukseen verrattuna, valo-/lasershown rakentaminen ja purkaminen
vaatisi huomattavasti enemmän aikaa ja se aiheuttaisi jonkin verran poikkeuksellisia
liikennejärjestelyjä ym.
Huokeimmillaankin ilotulituksen (hinta 2500€) korvaaminen valo-/lasershowlla tulisi
maksamaan vähintään nelinkertaisesti ja todennäköisesti kustannukset nousisivat
tapahtuman suunnittelun edetessä.
Järjestämiseen liittyvien käytännön seikkojen ja ilotulitukseen verrattuna
moninkertaisten kustannusten vuoksi uuden vuoden tapahtuman vastuujärjestäjä eli
sivistystoimialan kulttuuriyksikkö ei kannata uudenvuoden ilotulituksen korvaamista
valo-/laseresityksellä.

Tiedoksi kuitenkin, että alkuperäisessä vastineessa mainittu ”Rajat Räiskeelle” –
kansalaisaloite saavutti keräysaikanaan tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja se on
etenemässä eduskunnan käsiteltäväksi kuluvan syksyn aikana. Mikäli kansalaisaloite
hyväksytään sellaisenaan on Porin kaupunginkin syytä miettiä uuden vuoden
ilotulituksen korvaamista joko joillain edellä mainituista tavoista tai aivan uudenlaisten
keinojen avulla.
Tulevaisuudessa kannattaisi myös pohtia uuden vuoden tapahtuman ajankohdan
aikaistamista alkuiltaan, jolloin voitaisiin tarkoituksenmukaisesti puhua koko perheen
tapahtumasta. Tuollaisen tapahtuman voisi järjestää toimialojen välisenä yhteistyönä
mahdollisesti myös ulkoisia kumppaneita hyödyntäen ja näin liittää valo-/lasershown
luontevasti osaksi uudistettua uuden vuoden tapahtumaa. Tässä tapauksessa
uudenlaisen tapahtuman aiempaa suuremmat järjestelykustannukset jakautuisivat
useamman tahon kesken ja tämä uudenlainen ja monimuotoisempi tapahtuma
itsessään olisi kohdennettu aiempaa laajemmalle yleisöpohjalle ja houkuttelisi paikalle
varmasti enemmän osallistujia.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Edellä mainittuihin kustannus- ja organisointitekijöihin vedoten tapahtuman
vastuujärjestäjä, sivistystoimialan kulttuuriyksikkö, ei kannata ilotulituksen
korvaamista valo-/laseresityksellä.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 230
Irtisanoutuminen Musiikkiteorian lehtorin virasta, Palmgren-konservatorio
PRIDno-2019-4521
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
[peitetty] irtisanoutuminen Palmgren-konservatorion Musiikinteorian lehtorin virasta
31.12.2019

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää [peitetty] eron Musiikkiteorian lehtorin virasta
1.1.2020 alkaen.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
[peitetty], Palmgren-konservatorio, Sarastia Oy
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§ 231
Opetustilojen vuokraaminen Familar Oy:ltä
PRIDno-2019-4921
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
Familar Oy on avannut Porissa Pikku Eemeli -nimisen, 2-osastoisen sijaishuollon
vaativan laitoshoidon yksikön osoitteessa Säikäntie 24. Sivistystoimiala on neuvotellut
Pikku Eemelissä asuvien peruskouluikäisten opetuksen järjestämisestä Familar Oy:n
kanssa. Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella
asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Opetustarve on alkanut 4.1.2018.
Sovitun mukaisesti Porin kaupunki järjestää opetuksen Pikku Eemeliin sijoitetuille
lapsille. Opetus voidaan järjestää joko Pikku Eemelin yhteydessä olevissa koulutiloissa
tai Porin kaupungin koulujen ryhmissä. Käytännössä opetus on ollut kaikkein
tarkoituksenmukaisinta hoitaa Pikku Eemelin tiloissa muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta. Hallinnollisesti Pikku Eemelin opetusryhmä toimii Herttuan koulun
alaisuudessa. Sopimuksen mukaisesti Familar Oy antaa vastikkeetta Porin kaupungille
käyttöön opetustilat ja vastaa kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta.
Elokuussa 2018 tehdyn terveydensuojelulain mukaisessa käyttöönottotarkastuksessa
todettiin, että Pikku Eemelin yhteydessä olevat tilat eivät sovellu opetuskäyttöön.
Tarkastupöytäkirjan mukaisia toimenpiteitä ei toteutettu riittävän nopeasti, joten
opetusyksikön päällikön päätöksellä Pikku Eemelin kaksi opetusryhmää
siirrettiin Herttuan koulun Tiilimäen yksikön tiloihin 12.11.2018 alkaen. Porin
kaupungin ympäristöterveysjaosto antoi Pikku Eemelin käytössä olevalle kiinteistölle
korjausmääräyksen 13.12.2018.
Porin kaupungin Terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomuksen 19.6.2019
perusteella opetustiloihin on tehty sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat niiden
käyttämisen opetuskäyttöön. Lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen opetus onkin
järjestetty pääasiallisesti Pikku Eemelin tiloissa. Familar Oy on esittänyt
sivistystoimialalle, että perusteellisesti remontoiduista koulutiloista alettaisiin maksaa
vuokraa.
Herttuan koulun rehtorin selvityksen mukaan Pikku Eemelissä asuvien
peruskouluikäisten opetus on kaikkein tarkoituksenmukaisinta ja oppilaiden edun
mukaista järjestää pääsääntöisesti Pikku Eemelin tiloissa. Lapset ja nuoret ovat
erityisen haasteellisia ja traumatisoituneita. Heidät on sijoitettu kyseiseen yksikköön
vaativuuden vuoksi ja osana sijoitusperusteina on juuri koulun sijaitseminen
lastensuojelulaitoksen yhteydessä. Sijoitetuilla nuorilla on voimakasta taipumusta
pyrkiä karkaamaan koulusta/laitoksesta, sekä myöskin väkivaltaisuutta sekä aikuisia,
että toisiaan kohtaan. Voimakkaissa väkivaltatilanteissa joudutaan toisinaan
keskeyttämään koulupäivä. Myös kokemukset opetuksen järjestämisestä Herttuan
koulun Tiilimäen yksikössä puoltavat toimintaa Pikku Eemelin tiloissa.
Kouluyksikössä työskentelee nyt kaksi opettajaa ja kaksi ohjaajaa. Yhteistyö laitoksen
henkilökunnan kanssa on kiinteää. Heidän kanssaan on pyritty luomaan selkeät
yhteiset toimintatavat, jotka tulevat opetuksen asianmukaista järjestämistä.
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Suoritettujen korjausten jälkeen Pikku Eemelin yhteydessä olevat koulutilat ovat
rehtorin mukaan riittävän kokoiset ja toimivat turvallisen opetuksen järjestämiseksi.
Tilat siis tarvitaan, ja sivistystoimiala esittää, että tekninen toimiala tekee niistä
vuokrasopimuksen Familar Oy:n kanssa.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 §:n 3
momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta
opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai
muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perusopetuksesta aiheutuneita
kustannuksia (kuluja) vastaavan korvauksen. Korvauksen maksuvelvollisuus perustuu
lakiin, eikä erillisiä kuntien välisiä sopimuksia tältä osin tarvita. Opetuksen järjestäjällä
on oikeus laskuttaa oppilaasta aiheutuvat kulut oppilaan kotikunnalta
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kulujen tulee olla välittömiä, välttämättömiä ja
perusteltuja opetuksen ja siihen liittyvän tuen järjestämiseksi nimenomaisesti
sijoitetun oppilaan kannalta. Pikku Eemelin peruskouluikäisten kotikunta on
pääsääntöisesti jokin muu kuin Pori, ja opetustiloista aiheutuvat kulut ovat sellaisia,
jotka voidaan edellä mainitun lain perusteella laskuttaa kotikunnilta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta esittää kannanottonaan tekniselle toimialalle, että se tekee
sopimuksen Pikku Eemelin koulutilojen vuokraamisesta opetuskäyttöön.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen toimiala/toimialajohtaja Marko Kilpeläinen, Familar Oy/toimitusjohtaja Harri
Pomell
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§ 232
Kulttuuritalo Anniksen toiminnan kehittäminen ja sen asema kaupunkiorganisaatiossa
PRIDno-2019-4941
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
Kaupunginhallitus käsitteli Kulttuuritalo Anniksella ilmenneitä epäselvyyksiä 30.9.2019
§ 506 ja kehotti konsernihallinnon talousyksikköä yhdessä sivistystoimialan kanssa
käynnistämään valmistelun Kulttuuritalo Anniksen aseman kaupungin organisaatiossa
arvioimiseksi ja tuomaan asian kaupunginhallitukselle päätettäväksi niin, että asia
voidaan käsitellä vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Esa Kohtamäki, Jyri Träskelin ja Kaisa Harjunpää sivistystoimialalta sekä Tuomas
Hatanpää, Martti Kujanpää ja Tiina Toivonen talousyksiköstä ovat laatineet
toimintasuunnitelman Kulttuuritalo Anniksen toiminnan jatkon suunnittelemiseksi.
Kulttuuritalo Anniksen toiminnan vetovastuu tullaan siirtämään kaupungilta
yhdistysvetoiseksi kumppanuussopimusmenettelyn avulla. Tätä tehtävää varten tulee
mahdollisesti perustaa uusi yhdistys, mikäli talossa toimivilla yhdistyksillä ei ole
valmiutta ottaa tehtävää hoitaakseen. Siirtymäajaksi Anniksen toiminnan
onnistuneeseen uudelleenorganisointiin varataan tuleva kalenterivuosi 2020.
Asian valmistelu aloitetaan syksyn 2019 aikana kaupunginjohtajan nimeämässä
ohjausryhmässä, jonka keskeiset tehtävät ovat:
Taata Anniksen toiminnan aktiivinen jatkuminen toiminnan
uudelleenorganisoinnin ajan
Luoda puitteet Anniksen toiminnan jatkumiseksi vuoden 2020 jälkeen
yhdistysvetoisesti
Saattaa valmiiksi kumppanuussopimus sekä Anniksen hallinnollinen
toimintasuunnitelma ja talousarvio toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Parhaillaan on käynnissä Anniksen vastaavan työntekijän rekrytointi. Toiminnan
uudelleen organisoinnin vuoksi tehtävä täytetään määräaikaisesti vuoden 2020
loppuun asti. Rekrytoitava henkilö vastaa Anniksen toiminnasta siirtymäkauden ajan
kaupungin työntekijänä, jonka jälkeen vastuu toiminnasta siirtyy yhdistyksen
toiminnanjohtajalle.
Tämän hetkisen ajatuksen mukaan vuoden 2021 alusta lähtien kaupunki tukee
yhdistystä vuositasolla Anniksen nykyisen nettobudjetin verran sekä tarjoamalla
toiminnalle jo käytössä olevat, edelleen kaupungin omistukseen jäävät, toimitilat.
Em. järjestelyllä ei ole vaikutuksia vuoden 2020 talousarviomenettelyn suhteen, mutta
Anniksen vuoden 2020 talousarviomääräraha osoitetaan KH:n käyttöön.
Päätös
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Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti aloittaa kattavan selvityksen tekemisen
Kulttuuritalo Anniksen toiminnan järjestämisen vaihtoehdoista.
Sivistyslautakunta päätti perustaa luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän ja
nimesi siihen seuraavat henkilöt: Pirjo Mäki (pj), Laura Pullinen, Aila Korkeaoja,
Marianne Ostamo, Jaakko Jäntti ja Mikael Ropo (varapj). Ohjausryhmä
antaa toimeksiannon viranhaltijoista, työntekijöistä ja Kulttuuritalo Anniksen
käyttäjistä koostuvalle asiantuntijatyöryhmälle. Ohjausryhmän lausunto Kulttuuritalo
Anniksen toiminnan jatkamisesta valmistuu 31.3.2020 mennessä.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Joukkoliikennejaosto, § 11,11.06.2019
Sivistyslautakunta, § 233, 22.10.2019
§ 233
Sivistyslautakunnan lausunto joukkoliikennejaostolle, Joukkoliikenteen lipputuotteet Porin
paikallisliikenteessä 1.7.2020 alkaen
PRIDno-2019-2429
Joukkoliikennejaosto, 11.06.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi
Liitteet

1 Joukkoliikennelautakunnan päätös 7.12.2015 § 53 lipputuotteiden hinnoista 1.1.2016
alkaen
2 Porin joukkoliikennesuunnitelma 2017-2021
Porin kaupungin alueella ajavassa paikallisliikenteessä käypien lipputuotteiden
hinnat on edellisen kerran päätetty joukkoliikennelautakunnassa 7.12.2015 § 53 ja
niiden kelpoisuutta on kuvailtu Porin seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2017-
2021. Näiden lisäksi on tehty päätöksiä esimerkiksi vaihtomatkojen korvauksista
liikennöitsijöille, erilaisten maksuttomiin matkoihin oikeutettujen
matkustajaryhmien matkojen korvauksista ja joukkoliikenteen markkinointiin liittyvistä
lipputuotekorvauksista.
Lipputuotevalikoiman, asiakashintojen ja joukkoliikenneviranomaisen liikennöitsijöille
maksamien erillisten korvausten selkeyttämiseksi on tarpeen tehdä uusi päätös, jossa
määritellään lipputuotteet. Laki liikenteen palveluista 2017/320 § 154-156 mukaisesti
lippu- ja maksujärjestelmissä on huomioitava mm. tunnistepohjaisuus, toisen
puolesta asiointi ja yhteensopivat myyntirajapinnat. Näiden ominaisuuksien
käyttöönotto nykyisiin lippujen myyntijärjestelmiin vaatii kehitystyötä ja tuo lisäkuluja
liikennöitsijöille. On järkevää yhdistää tekniset muutokset ja uusi
lipputuotevalikoima samaan kehityshankkeeseen.
Päätöksellä lipputuotevalikoimasta valmistaudutaan myös joukkoliikenteen
kilpailutuksiin syksyllä 2019, jolloin kuvaus lipputuotteista ja niiden hinnoittelusta
toimii tarjouksia jättävien liikennöitsijöiden tietolähteenä ja tarjouksen laskennan
välineenä.
Lipputuotteet muualla Suomessa
Liikenne- ja viestintäviraston JUKU-palvelussa on joukkoliikenneviranomaisten
toimittamaa aineistoa matkustuksesta ja lipputuotteiden hinnoittelusta eri puolella
Suomea. Porin toimivaltaisen viranomaisen tunnusluvut löytyvät keskisuurten
kaupunkiseutujen vertailuista. Aineisto on helppolukuinen, mutta monilla
kaupunkiseuduilla on käytössä vyöhykeperusteinen lippujärjestelmä, kun taas Porissa
on käytetään kilometripohjaista järjestelmää. Ero vaikeuttaa vertailua.
JUKU-palvelun verkkosivujen osoite: https://juku.liikennevirasto.fi/#/tilastot/kaikki/KS2

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.10.2019

16/2019

15 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Seutulippu korvataan kausilipputuotteilla
Satakunnan seutulipun käyttö päättyy nykyisin käyttöehdoin vuoden 2019 aikana.
Seutulipulla on ollut mahdollista matkustaa rajattomasti seudullisessa liikenteessä ja
Porin paikallisliikenteessä. Seutulippu korvataan uusilla kausilipputuotteilla niillä
reiteillä, joiden kustannuksiin kunnat osallistuvat omarahoituksella yhdessä ELY:
keskuksen kanssa tai kuntien keskenään järjestämänä kilpailutettuna
käyttöoikeussopimusliikenteenä. Sopimuksissa määritellään
kausilipputuotteiden hinnat ja kelpoisuus.
Toisen asteen opiskelijoilla säilyy mahdollisuus hankkia Matkahuollosta KELAn
tukemia lipputuotteita, joita ovat 44 matkan opiskelijavuosilippu ja
opiskelijaseutulippu. Opiskelija maksaa lipusta omavastuuosuuden, joka on 43€.
Porilaisten on mahdollista käyttää yhteysväleillä Pori-Eurajoki-Rauma, Pori-Merikarvia
ja Pori-Kankaanpää seutulipun korvaavaa kausilipputuotetta, joka oikeuttaa 30 päivän
rajattomaan matkustukseen yhteysvälillä. Porilaisille tarkoitetun kausilipun hinta on 65
€, jos käyttöalue on alle 30km Porista, ja 90€, jos käyttöalue on yli 30km Porista.
Lippujen hinnoittelu noudattaa sopimusten tekohetkellä voimassa olleen seutulipun
hinnoittelumallia.
Joukkoliikennejaoston on päätettävä uusista kausilipputuotteista yhteysväleille
Kokemäki - Pori ja Ulvila - Pori. Uudet kausilipputuotteet on otettava käyttöön
viimeistään marraskuussa 2019, jolloin mahdollisuus ladata uusi seutulippu päättyy.
Sopimusliikennöitsijät suunnittelevat uusia kausilipputuotteita kyseisille yhteysväleille,
ja tuotteet tulevat päätettäväksi joukkoliikennejaostolle syksyllä 2019. Näissä
lipputuotteissa harkitaan yhden asiakashinnan käyttöönottoa koko yhteysvälillä.
Nykyiset lipputuotteet Porin paikallisliikenteessä
Porin Linjat Oy:n vuoroilla on kevään 2019 aikana matkustettu eniten lipputuotteilla
opiskelijan ja nuorison kausilippu 30 pvä
sarjalippu 10 matkaa ns. Kymppikortti (n. 40% matkustuksesta älypuhelimeen
ladatulla lipputuotteella)
aikuisten kausilippu 30 pvä
aikuisten kertalippu
Citylinjan kertalippu
koululippu (perusopetuslain mukainen matkaoikeus)
opiskelijoiden ja nuorten sarjalippu 40 matkaa
Käytetyimpien lipputuotteiden perusteella eniten paikallisliikenteessä
matkustetaan opiskelijoille ja nuorille tarkoitetuilla lipputuotteilla. Tuotteita käyttävät
yläkoululaiset (joilla ei ole oikeutta perusopetuslain mukaiseen koululippuun, eli heillä
on alle 5km koulumatka), lukiolaiset, ammattikorkeakouluopiskelijat,
yliopistokeskuksen opiskelijat ja Winnovan opiskelijat. Aikuisille tarkoitettu kausilippu
on myös erittäin käytetty. Avoimessa joukkoliikenteessä koululipulla
matkustaville peruskoululaisille on tarjolla koululipun käyttöoikeuden laajennus vapaa-
ajan matkustukseen ja oma kausilipputuote, jos oikeutta koululippuun ei ole
(koululainen ei käy lähikouluaan).
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Lipputuotevalikoiman tarkastelussa on tutkittava myös uusia vaihtoehtoja. Tällä
hetkellä Porin paikallisliikenteessä on käytössä tasahintainen kausilippu, eli joka
puolelle Poria saa matkustaa 58€/42€/30,30€ hinnalla 30 päivän ajan rajattomasti.
Moni kaupunki on rakentanut vyöhykepohjaisen järjestelmän, jossa kausilipun hinta
nousee, mitä laajemmalla alueella matkustaja liikkuu, esim. kauppatori-Koivula -väli
olisi edullisempi kuin kauppatori-Leppäkorpi.
Kertalippujen hinnoittelussa Porissa käytetään kilometripohjaista järjestelmää, jossa
matkan hinta kasvaa matkustetun matkan suhteessa. Kertaliputkin voi toteuttaa
vyöhykepohjaisesti tai tasahinnalla. Citylinjan lipputuote 1,00€ on ainoa Porissa
käytössä oleva tasahintainen kertalippu, joka on samanhintainen riippumatta
matkustetun matkan pituudesta ja jolla ei ole vaihto-oikeutta. Syksyllä 2017
aloittaneen Citylinjan suosion myötä linjakohtainen lipputuote 1,00€ nousee
käytetyimpien lipputuotteiden joukkoon.
Nykyisissä kilometripohjaisissa kertalipuissa (alin hinta 3,30€ 0-6km) on vaihto-oikeus
linja-autosta toiseen, mikäli matkustaja ostaa lipun koko matkalle ensimmäisestä linja-
autosta ja nousee toisen linja-auton kyytiin aikarajan puitteissa ensimmäisen lipun
ostamisesta. Vaihto-oikeutta käytetään, kun matkustetaan toiselle puolelle keskustaa,
tai kun matkustaja käy kertalipulla esimerkiksi ruokaostoksilla ja palaa seuraavalla
vuorolla kantamusten kanssa kotiin.
Porin seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2017-21 oli koostettu suosituimpien
lipputuotteiden käyttö. Verrattaessa vuonna 2016 koostettua aineistoa kevääseen
2019, eniten suosiota on kasvattanut kymppikortti, eniten väheni matkustaminen
kertalipuilla. Joukkoliikennesuunnitelmassa esitettiin lipputuotteiden
kehittämistoimenpiteinä mahdollisuutta mobiililippuun ja matkakorttien lataamiseen
verkkosivujen avulla. Näistä molemmat toimenpiteet on toteutettu ja matkustajat ovat
löytäneet uudet palvelut.
Uudet lipputuotteet
Lipputuotevalikoimaa on aiempina vuosina suunniteltu osin valtionavun
maksatusperusteiden ohjaamana. Nykyisin ohjaavaa vaikutusta ei ole, sillä
valtionavusta 70% maksetaan toimivaltaisen viranomaisalueen asukasluvun
perusteella, ja 30% perustuu toimivaltaisen viranomaisen omarahoitukseen avoimen
joukkoliikenteen palvelujen järjestämiseksi. Vuonna 2018 valtionapu kattoi n. 20%
avoimen joukkoliikenteen ostosopimusten kuluista.
Kaikki matkustajien maksamat lipputulot ovat sopimusliikennöitsijän tuloa.
Lipputuotevalikoiman suunnittelussa on tärkeää tarjota säännöllisesti matkustaville
edulliset kausilipputuotteet, mutta myös mahdollistaa liikennöitsijöille kausittaisen
vaihtelun ja markkinoinnin tueksi riittävä vapaus hinnoitella houkuttelevia
lipputuotteita uusille ja satunnaisille matkustajille.
Moni nykyinen lipputuote on aiemmissa päätöksissä rajattu koskemaan vain Porin
kaupungin asukkaita, jolloin vieraspaikkakuntalaisilla ei ole osto-oikeutta kyseiseen
lipputuotteeseen. He matkustavat joko Matkahuollon tarjoamilla sarjalipputuotteilla
tai kotikuntansa hinnoitteluun perustuvalla seutulipulla, vaikka matkustusalueena olisi
vain Pori. Uudessa lipputuotepäätöksessä kotikuntaan perustuvastä käyttö- ja
myyntiehdosta luovutaan kokonaan.
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Paikallisliikenteen reittien suunnittelu nojaa nykyisellään vaihtojen tekemiseen,
koska keskustan läpi matkustaessaan matkustajat vaihtavat linja-autosta toiseen
kauppatorilla, Itsenäisyydenkadulla tai Mikonkadulla. Myös Tiedepuistoon on syntynyt
vaihtopaikka uuden paikallisliikenteen solmukohdan myötä. Vaihto-oikeuteen on
sisältynyt joukkoliikenneviranomaisen maksama korvaus, kun matkustaja on siirtynyt
linja-autosta toiseen. Vaihtokorvausten maksaminen lopetetaan
lipputuotevalikoimauudistuksessa.
Citylinjan 1,00€ -lipun kaltaisia linjakohtaisia hintoja on käytössä asiointi- ja
kutsuliikenteessä ja palvelulinjalla. Näiden erikoislipputuotteiden hinnoittelu
siirretään linjakohtaisiin sopimuksiin, joissa on tapauskohtaisesti ratkaistavissa,
tarvitaanko lipputuotteissa yhteensopivuutta Porin paikallisliikenteen muuhun
lippujärjestelmään. Harkinnalla ja omalla linjakohtaisella lipputuotteella on
mahdollista saada ostoliikennettä täsmälliseen matkustustarpeeseen edullisemmin,
kuin jos yhteensopivuutta edellytettäisiin. Hyvä esimerkki tälläisestä on
Lavian asiointivuoro perjantaisin.
Vaikutukset
Uudella päätöksellä lipputuotevalikoimasta saadaan yksi ja yhtenäinen
joukkoliikenneviranomaisen määrittämä lipputuotevalikoima Porin
paikallisliikenteeseen. Matkustajien kannalta lipputuotevalikoima ja uusi hinnasto
antaa varmuutta joukkoliikenteen asiakashinnoista seuraaviksi vuosiksi. Uudistuksen
tavoitteena on saada joukkoliikenteen käyttöön houkuttelevat lipputuotteet ja
asiakashinnat.
Päätöksellä vaikutetaan joukkoliikenneviranomaisen ja paikallisliikennettä ajavien
liikennöitsijöiden kuluihin ja tuloihin. Päätöksellä määritellään, missä määrin avoimen
joukkoliikenteen kulut katetaan porilaisten maksamilla veroilla ja missä määrin
joukkoliikenteen käyttäjät maksavat matkustuksestaan lippuina. Lipputulot ovat
merkittävä tulo liikennöitsijälle, mutta ilman kaupungin talousarviosta maksettavaa
liikennöintikorvausta, ei avoimen joukkoliikenteen tarjontaa olisi. Avoimen
joukkoliikenteen järjestäminen on kaupungille vapaaehtoinen tehtävä, sillä vain
koululaisten kuljetukset on järjestettävä perusopetuslain nojalla.
Muutokset lipputuotevalikoimassa ja asiakashinnoissa vaikuttavat nykyisin Porissa
ajettavien linjojen matkustajamääriin ja kannattavuuteen. Riippumatta
lipputuotevalikoiman uudistuksesta, paikallisliikenteen sopimustilannetta
ja joukkoliikenteen tarjontaa tarkastellaan toteutuneen matkustuksen ja käytettävissä
olevien määrärahojen mukaan. On mahdollista, että lähivuosina
joukkoliikenteen sopimusten ostokorvaukset kasvavat, ja kustannusten takia
tarjonnan painopisteet muuttuvat.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Joukkoliikennejaosto päättää, että Porin kaupungin alueella paikallisliikenteessä
voimassa olevat lipputuotteet, niiden käyttöehdot ja asiakashinnat määritellään
uudelleen. Vaihtomatkojen, nousukorvausten ja muiden lipputuotteisiin kytkettyjen
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alennusten korvaaminen liikennöitsijöille päättyy. Lipputuotteet ja hinnat astuvat
voimaan nykyisten kilpailutettujen Porin paikallisliikenteen sopimusten päätyttyä
1.7.2020.
Joukkoliikennejaoston päätökseen lipputuotteista sisältyvät lipputuotteet, joille
joukkoliikennejaosto päättää käyttöehdot ja hinnat, sekä määritellään lipputuotteet,
jotka ovat sopimusliikennettä ajavan liikennöitsijän omia lipputuotteita ja
liikennöitsijän hinnoittelemia, mutta joille joukkoliikennejaosto asettaa lipputuotteen
hintaa ja matkustusaikaa rajaavia ehtoja.
Valmistelua jatketaan lipputuotevalikoimalla, joka sisältää alla luetellut päälinjat:
kertalipputuotteet lapsille ja aikuisille
kausilipputuotteet lapsille, opiskelijoille ja aikuisille
linjakohtaiset lipputuotteet muusta avoimesta joukkoliikenteestä erillisiin
ostoliikenteisiin
oikeudet maksuttomiin matkoihin, joista ei makseta erillistä korvausta
liikennöitsijälle, mutta tilastointia varten matkat leimataan rahastuslaitteille
koululaislipputuote perusopetuslain mukaisten matkojen korvaamiseen
avoimessa joukkoliikenteessä
ryhmälipputuote (esim. päiväkodit, koulut) matkojen korvaamiseen avoimessa
joukkoliikenteessä
sarjalipputuotteet, jotka ovat liikennöitsijöiden omia lipputuotteita, mutta ne on
hinnoiteltava vähintään 30% edullisemmaksi kuin vastaavat matkat kertalipulla
ostettuna, ja sarjalipputuotteen matkustusaika on vähintään 90vrk
ensimmäisestä leimauksesta
tarjouslipputuotteet, jotka ovat liikennöitsijöiden omia lipputuotteita ja joilla
on matkustusoikeus vain lipputuotteessa määritellyllä yhteysvälillä ja aikana
Joukkoliikennejaosto päättää, että korvaukset liikennöitsijöille määräaikaisten
kokeilujen takia saamatta jääneistä lipputuloista päättää suunnittelu- ja
kehittämisyksikön päällikkö. Vastuu kirjataan ympäristö- ja lupapalvelujen
toimintasääntöön sen seuraavassa päivityksessä.
Joukkoliikennejaosto päättää, että valmistelua lipputuotteista, niiden käyttöehdoista ja
asiakashinnoista jatketaan
1. pyytämällä lausuntoa sivistystoimialalta
koululipputuotteen käyttöehdoista ja maksettavista korvauksista
mahdollisesta tarpeesta ryhmälipputuotteelle, jolla päiväkotien ja koulujen
ryhmät matkustavat avoimessa joukkoliikenteessä
näkemystä lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuvista
kausilipputuotteista ja kertalipuista, mm. millaiset ikärajat lipputuotteille
asetetaan
2. pyytämällä lausuntoa elinvoimayksiköltä lipputuotteiden käyttöehdoista ja
hinnoittelusta Pori-strategian mukaisesti
3. pyytämällä lausuntoja nykyistä sopimusliikennettä hoitavilta liikennöitsijöiltä,
siitä
miten nykyinen lipputuotevalikoima toimii,
millaiset olisivat toimivat uudet lipputuotteet ja niiden käyttöehdot ja
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miten joukkoliikenteen lipputuotteet hinnoitellaan asiakkaille
matkustamiseen kannustaviksi
4. pyytämällä lausuntoja Porin Yrittäjät ry:ltä ja Satakunnan
kauppakamarilta lipputuotteiden vaikutuksesta
työvoiman saatavuuteen ja liikkuvuuteen Porissa ja Porin
työssäkäyntialueella
asiakasvirtoihin ja asiointiin yrityksissä
5. pyytämällä lausuntoja lipputuotteista ja niiden käyttöehdoista oppilaitoksilta,
opiskelijajärjestöiltä ja nuorisovaltuustolta
6. pyytämällä lausuntoja perusturvalta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta
Joukkoliikennejaosto pyytää lausunnot osallistuvilta tahoilta 9. syyskuuta 2019
mennessä. Lausunnot toimitetaan asiatunnuksella PRIDno-2019-2429 osoitteeseen
kirjaamo@pori.fi tai Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori.
Kaikilla muillakin tahoilla, kuten yhdistyksillä ja kuntalaisilla, on mahdollisuus
osallistua valmisteluun lähettämällä kannanotto tai mielipide 9. syyskuuta mennessä.
Osallisuuden vahvistamiseksi joukkoliikennejaosto pyytää viestintäyksikköä
valmistelemaan Porin osallisuusmallin mukaisia toimia lipputuotevalikoiman
uudistamistyössä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 22.10.2019, § 233
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
Porin kaupungin joukkoliikennejaosto (11.6.2019 §11) on pyytänyt sivistystoimialalta
lausuntoa liittyen lipputuotevalikoiman uudistamiseen Porin paikallisliikenteessä:
- koululipputuotteen käyttöehdoista ja maksettavista korvauksista
- mahdollisesta tarpeesta ryhmälipputuotteelle, jolla päiväkotien ja koulujen ryhmät
matkustavat avoimessa joukkoliikenteessä
- näkemystä lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuvista kausilipputuotteista ja
kertalipuista, mm. millaiset ikärajat tuotteille asetetaan
Sivistystoimialan näkökulmasta paras ratkaisu olisi, että neuvottelut lipputuotteista ja
niiden ehdoista käytäisiin keskitetysti joukkoliikenneviranomaisen kanssa.
Lipputuotteiden tulisi olla selkeitä, jolloin hallinnollinen työ vähenisi. Esimerkiksi
vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli olisi toimiva. Lipputuotteiden hinnoittelun
tulee olla kohtuullista ja verrokkikaupunkeihin nähden saman tasoista.
Koulujen ja päiväkotien ryhmien edullinen matkustaminen avoimessa
joukkoliikenteessä on tärkeää. Opetussuunnitelmat edellyttävät yhä enemmän
ympäröivän yhteiskunnan hyödyntämistä osana oppimista, joten museoihin,
teattereihin, konsertteihin, urheilupaikoille ja niin edelleen kuljetaan
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paljon. Sivistystoimialan näkökulmasta joukkoliikenneviranomaisen neuvottelema,
edullinen lipputuote olisi toivottavin. Nykyinen, vuosittaiseen kertakorvaukseen
perustuva toimintamalli on epätasa-arvoinen. Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut
vaihtelevat eri osissa kaupunkia. Toiset yksiköt pystyvät hyödyntämään matkustamista
hyvin, toiset eivät lainkaan. Uudessa tilanteessa kertakorvaus jyvitettäisiin yksiköille,
jotka voisivat hankkia uutta lipputuotetta tai käyttää rahat tilauskuljetuksiin, mikäli
avoimen joukkoliikenteen hyödyntäminen ei ole mahdollista.
Sivistystoimialan kannalta lipputuotteiden ikärajat eivät ole kynnyskysymys, mutta
esimerkiksi alakoulun ja yläkoulun välinen raja eli 13 vuotta on yksi mahdollisuus
lasten lipun ikärajaksi.
Lipputuotteiden tulisi olla sähköisiä ja mahdollistaa ketterät siirtymiset eri
liikkumismuodoista toiseen. Esimerkiksi junaliikenteestä ja linja-autojen
kaukoliikenteestä olisi hyvä päästä siirtymään jouheasti paikallisliikenteeseen. Tämä
tukisi erityisesti toisen asteen ja sitä vanhempien opiskelijoiden kulkemista.
Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen vaikuttanee
myös kunnan velvollisuuteen huolehtia toisen asteen opiskelijoiden kuljetuksista.
Sivistystoimiala on tarjonnut paikallisliikenteen matkoja osana nuorisopasseja, ja
tällaisen mahdollisuuden säilyminen nähdään tärkeänä.
Sivistystoimiala toivoo, että kaikille avoin joukkoliikenne on jatkossakin ensisijainen
tapa hoitaa koulukuljetukset. Se on kustannustehokasta ja tukee oppilaitosten
kestävän kehityksen tavoitteita. Hyvät yhteydet eri puolille kaupunkia ovat tärkeitä
yhdenvertaisuuden kannalta esimerkiksi harrastuksiin kulkemiseen liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon joukkoliikennejaostolle.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
Joukkoliikennejaosto
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§ 234
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen syyskokous ja -seminaari
PRIDno-2019-4947
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin, Leena Harmaala
Oheismateriaali
1 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja seminaari 19.11.2019
2 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokouksen kutsu 19.11.2019
3 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokouksen esityslista 19.11.2019
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä
Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4) tiistaina 19.11.2019 klo 11. Ennen
varsinaista kokousta klo 10 valmistellaan orkesteriryhmissä mm. hallitusvalintoja.
Kokouksiin voivat osallistua kaikki kokousedustajat.
Porin kaupungilla, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa,
on oikeus lähettää kokoukseen kolme (3) äänivaltaista edustajaa. Kaikkia kolmea
ääntä voi käyttää myös yksi henkilö. Syyskokouksessa äänioikeutta käyttävän virallisen
kokousedustajan on esitettävä sivistyslautakunnan valtakirja, josta käy ilmi edustajan
käyttämä äänimäärä. Kokouksessa mm. valitaan yhdistyksen hallitus toimikaudeksi
2019-2020. Kokouskutsu ja syyskokouksen esityslista ovat liitteinä.
Mikäli jäsenorkesterin virallinen edustaja osallistuu vain syyskokoukseen ilman
tarjoiluja, osallistuminen on maksuton.
Samana päivänä järjestettävän syysseminaarin ohjelma on liitteenä. Syysseminaarin
osallistumismaksu on 150 euroa. Maksu kattaa seminaariohjelman, lounaan ja kahvit.
Ilmoittautumislomake löytyy https://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/ilmoittaudu/?id=183
sivulta www.sinfoniaorkesterit.fi kohdasta ”Tapahtumat”.
Syyskokoukseen ja -seminaariin tulee ilmoittautua 1.11.2019 mennessä
Osallistumismaksut Pori Sinfoniettan edustajien osalta korvataan orkesterin
määrärahoista ja luottamushenkilöiden osalta sivistystoimen hallinnon määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valitsee virallisen/ viralliset kokousedustajan/ -edustajat ja
mahdolliset syysseminaariin osallistuvat lautakunnan jäsenet.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsee Sinfoniettan edustajan viralliseksi kokousedustajaksi.
Tiedoksi
Nimetyt henkilöt
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§ 235
Perusopetuksen erikoisluokkien ja painotetun opetuksen oppilaaksiotto lukuvuonna 2020-
2021
PRIDno-2019-4167
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Nuorsaari
Perusopetuslain 28 §:n mukaan perusopetukseen haettaessa voidaan käyttää
valintakokeita, jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan
yhtä tai useampaa oppiainetta. Valintakokeessa voidaan selvittää oppilaan
taipumuksia niissä oppiaineissa, joissa opetusta painotetaan. Lain mukaan
valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen oppilaalle ja hänen huoltajalleen.
Oppilasvalinnan kriteerit ja sisäänottomäärät päätetään sivistyslautakunnassa
avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Jokainen koulu tiedottaa
hakuprosessista ja oppilasvalinnan kriteereistä omilla kotisivuillaan.
Porissa painotettua opetusta järjestetään perusopetuksen erikoisluokilla. Oppilaat
otetaan erikoisluokille hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella.
Alakoulussa painotettua opetusta annetaan liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa.
Yläkoulussa on edellä mainittujen lisäksi yrittäjyys- ja LUMA-luokka (luonnontieteet ja
matematiikka). Lisäksi sekä ala- että yläkoulussa toimivat kaksikielisen opetuksen/
englanninkielisen opetuksen luokat.
Erikoisluokalla opetuksen painotus näkyy siten, että kyseisen oppiaineen tai
oppiaineryhmän tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. Painotus
näkyy myös muussa luokan ja koulun toiminnassa. Opiskelu erikoisluokilla on osa
perusopetusta. Opinnot toteutetaan kunkin painotettua opetusta tarjoavan koulun
opetussuunnitelman mukaisesti. Koulujen kotisivuilla kuvataan luokkien
sisäänottokriteerit.
Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen osallistuville ei järjestetä
kaupungin toimesta ilmaista koulukuljetusta, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja
hänellä on muutenkin kuljetusetuus.
Cygnaeuksen koulun musiikkiluokkien ja Palmgren-konservatorion yhteistyön myötä 3.
-luokkalaisten on mahdollisuus hakea oppilaaksi musiikkiluokalle ja samalla
instrumenttioppilaaksi konservatorioon (Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä,
lukukausimaksu 210 euroa). Edelleen oppilaaksi voi hakea myös pelkästään
Cygnaeuksen musiikkiluokalle.
Sisäänottomääristä on keskusteltu rehtoreiden kanssa, eikä heillä ole esitykseen
huomautettavaa. Cygnaeuksen koulun kaksi-/englanninkielisten luokkien sisäänotto
on yksi opetusryhmä. Ryhmäkoko määriteltiin opetuksen luonne ja oppilaiden
erilaiset kielitaustat huomioiden 19 oppilaaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
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Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2020–2021 perusopetuksen erikoisluokkien ja
painotetun opetuksen oppilaaksioton seuraavasti:
Perusopetuksen painotusluokkien sisäänottomäärät ja kriteerit 2020–2021:
Painotettava
oppiaine ja koulu

1.
Kaksikielinen opetus
luokalta /englanti,
Cygnaeuksen koulu

Sisäänotto
Sisäänottokriteerit
enintään
Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
Opetukseen voidaan hyväksyä ainoastaan
soveltuvuuskokeen vahvistetun
minimipistemäärän 8 (kahdeksan) pistettä
ylittäneitä oppilaita. Mikäli useampi hakija
päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan
valinta arpomalla. Niistä oppilaista, jotka
eivät tule hyväksytyiksi, mutta jotka ovat
saavuttaneet soveltuvuuskokeessa
vahvistetun minimipisterajan,
muodostetaan paremmuusjärjestyksessä
varasijalista. Soveltuvuuskokeen pisteytys
tapahtuu seuraavasti:
19

1) Kielitestiosion pisteytys: 0 – 10.
2) Oppimisvalmiutta mittaavan osion
pisteytys:
* kielelliset taidot 1–5 pistettä
* oppimisvalmiudet 1–5 pistettä
Lisäksi lapsi voidaan ottaa 1. luokalle
ilman soveltuvuuskoetta, jos
* lapsi on opiskellut englanniksi
ulkomailla vähintään 12 kuukautta.
* englanninkielisen opetuksen katsotaan
olevan lapsen edun mukaista
aloitettaessa opintoja Suomessa.
Oppilaat valitaan soveltuvuustestien
perusteella. Mikäli useampi hakija päätyy
samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta
arpomalla.
Testit ovat sisällöltään seuraavat:
1.
Vahaliitutehtävä: kuvailmaisu,
luovuus ja värien käyttö (1-5p.)

Kuvataide,
Cygnaeuksen koulu

25

2.
Leikkelytehtävä: luovuus, tilan
käyttö ja kokonaisvaikutelma (1-5p.)
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3.
Muovailutehtävä: kolmiulotteinen
teos ja kokonaisuus (1-5p.)
4.
Mallista piirtäminen: ihmisen
hahmottaminen, perspektiivi ja
mittasuhteet (1-5p.)
3.
luokalta

5.
Työskentelyprosessi (1-5p.)
Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
Mikäli useampi hakija päätyy samoihin
pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla.
Soveltuvuuskokeessa on seuraavat osiot,
jotka pisteytetään erikseen:
1)
Musikaalisuus lauluesityksen
perusteella (10p.)
Musiikki,
Cygnaeuksen koulu

25

2)

Musikaalisuustesti (40p.)

3)
Motoriikkatesti ja
soveltuvuushaastattelu (20p.)
4)

Vapaaehtoinen soittonäyte (10p.)

Jos oppilas ei soita, lauluesityksen pisteet
kerrotaan kahdella.
Samalla arvioinnilla voi hakea oppilaaksi
joko pelkästään musiikkiluokalle tai
oppilaaksi sekä musiikkiluokalle että
Palmgren-konservatorioon.
Luokalle pääsemiseksi järjestetään
soveltuvuustesti, jossa testataan
perusliikuntataitoja, ohjeen mukaan
toimimista, ryhmässä toimimista sekä
omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta.
Testitilanteen suoritukset pisteytetään.
4.
luokalta Liikunta, Käppärän
koulu

26

Testi muodostuu neljästä
kokonaisuudesta: voimistelu/ketteryys,
palloilu, koordinaatio ja peli. Jokainen osio
pisteytetään vuosittain vahvistettavalla
tavalla. Lisäksi arvioidaan oppilaan
sosiaalista toimintakykyä testitilanteessa
vuosittain vahvistettavalla tavalla.
Oppilaat valitaan pisteiden mukaisessa
järjestyksessä luokalle. Tasapisteissä
oppilaspaikan ratkaisee arpa.
Pääsykoe, jossa kartoitetaan kuvataiteen
osaamista. Pistemäärän perusteella

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.10.2019

16/2019

25 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kuvataide, Länsi-Pori 24

Liikunta, Länsi-Pori

LUMA, Länsi-Pori

24

24

sisäänotto, kuitenkin vähintään hyvän
osaamisen taidot.
Länsi-Porin koulun liikuntaluokalle
valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
Soveltuvuuskoe on yhteinen
Kuninkaanhaan koulun kanssa.
Noudatamme Olympiakomitean
urheiluyläkouluille laatimaa
soveltuvuuskoetta, joka koostuu kuudesta
pisteytettävästä osa-alueesta.
1.
8p

Liikkumistaidot, Nopeus/ketteryys

2.

Kestävyys 8p

3.

Voimakestävyys 8p

4.

Tasapainotaidot 8p

5.

Liikkuvuus 8p

6.
Välineenkäsittelytaidot 8p
Pääsykoe, jossa arvioidaan matemaattista
osaamista. Pistemäärän perusteella
sisäänotto, kuitenkin vähintään hyvän
osaamisen taidot.
Sisäänoton kriteereinä ovat
motivoituneisuus ja soveltuvuus
yrittäjyyskasvatuksen opiskeluun.
Hakijat arvioidaan pisteyttämällä
seuraavat valinnan osiot:

7.
luokalta

Yrittäjyys, Lyseo

24

Kotona tehtävä kirjallinen hakemus (0-1p.)
Kahden opettajan pitämä
haastattelu (0-20p.): Haastattelussa
arvioidaan haastavassa tilanteessa
toimimista, asennetta, käytöstä,
motivaatiota, sekä yhteistyö-ja
kommunikaatiotaitoja
Koululla pidettävä valintakoetehtävä
(0-5 p.): Tehtävällä arvioidaan
toimintavalmiuksia, innovatiivisuutta
ja päätöksentekokykyä.
Sisäänotettavat oppilaat valitaan
em. yhteispisteiden
paremmuusjärjestyksessä. Mikäli
useampi hakija päätyy samoihin
pisteisiin, suoritetaan valinta
arpomalla.
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Liikunta,
Kuninkaanhaka

25+25

Kuninkaanhaan koulun urheiluluokille
valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
Soveltuvuuskoe on yhteinen Länsi-Porin
koulun kanssa. Noudatamme
Olympiakomitean urheiluyläkouluille
laatimaa soveltuvuuskoetta, joka koostuu
kuudesta pisteytettävästä osa-alueesta.
1.

Liikkumistaidot, Nopeus/ketteryys 8p

2.

Kestävyys 8p

3.

Voimakestävyys 8p

4.

Tasapainotaidot 8p

5.

Liikkuvuus 8p

6.
Välineenkäsittelytaidot 8p
Cygnaeuksen englanninkielisten luokkien
oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman
pääsykoetta. Loput vapaat paikat
täytetään pääsykoemenestyksen
perusteella.
Pääsykoeosiot: Suomenkielenkoe,
matematiikankoe, englanninkoe,
englanninkielisen opetuksen
ymmärtämisen koe (kokeessa opetetaan
matematiikan tai reaaliaineiden
aihekokonaisuus ja vastataan opittuun
asiaan liittyviin kysymyksiin englanniksi
/suomeksi)
Pisteiden määräytyminen: Maksimipisteet
36 p
Kaksikielinen opetus
/englanti, PSYL

25*

1. Englanti: kielioppikoe 6 p
2. Englanti: suullinen koe/haastattelu 6 p
3. Englanti: luetun ymmärtämisen koe 6 p.
4. Englanti: kuullun ymmärtämisen koe 6 p
5. Matematiikan koe 6 p (eri kokeet eri
vuosiluokille)
6. Suomen kielen koe 6 p
Luokalle pääsy edellyttää pääsykokeista
vähintään 18 pistettä.
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Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen
ratkaisee kokeiden pistemäärät edellä
olevassa järjestyksessä.
Cygnaeuksen kuvataideluokkien oppilaat
pääsevät luokalle suoraan ilman
pääsykoetta.

7.
luokalla
jatkuva
opetus

Loput vapaat paikat täytetään
valintamenettelyn perusteella.
Valinnassa perusteena ovat aiempi
kuvataiteen arvosana ja pääsykoe
Kuvataide, PSYL

25*

Pääsykokeessa arvioidaan oppilaan
taiteellisia- ja motorisia taitoja,
mielikuvitusta ja luovaa ajattelua,
motivaatiota sekä valmiutta suoriutua
annetusta tehtävästä määrätyssä ajassa.
Pääsykoe on yhden oppitunnin mittainen.
Pääsykokeen maksimipisteet ovat kuusi
(6) pistettä.
Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen
ratkaisee pääsykokeen pistemäärä.
Cygnaeuksen musiikkiluokkien oppilaat
pääsevät luokalle suoraan ilman
pääsykoetta.
Loput vapaat paikat täytetään
valintamenettelyn perusteella.

Musiikki, PSYL

25*

Valinnassa perusteena ovat aiempi
musiikin arvosana ja pääsykoe.
Pääsykokeeseen sisältyy musikaalisuutta
vaativia tehtäviä, vapaavalintainen
musiikkinumero (soittaen/laulaen) sekä
haastattelu. Kokeessa musikaalisuudesta
voi saada kaksi (2) pistettä ja
haastattelusta kaksi (2) pistettä.

Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen
ratkaisee pääsykokeen pistemäärä.
* Porin suomalaisessa yhteislyseossa jatkuvat Cygnaeuksen koulussa alkaneet
erikoisluokat kaksikielinen opetus/englanti, kuvataide ja musiikki. Oppilaat voivat
siirtyä Cygnaeuksen painotusluokilta Porin suomalaisen yhteislyseon kouluun ilman
erillistä hakemusta ja testiä. Näille luokille voidaan ottaa täydennyshaussa oppilaita
suoraan 7. luokalle lukuvuonna 2020–2021, mikäli ryhmissä on tilaa. Taulukossa
esitetty sisäänottomaksimi rajaa tätä täydennyshakumahdollisuutta. Cygnaeuksen
oppilaat otetaan näille luokille, vaikka sieltä Porin suomalaisen yhteislyseon kouluun
siirtyvä ryhmä olisi taulukossa esitettyä suurempi.
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Painavista syistä erikoisluokkien maksimioppilasmääristä voidaan poiketa erillisellä
opetusyksikön päällikön päätöksellä
Mikäli valintakokeen hyväksytysti suorittaneita oppilaita ei ole riittävästi erillisen
erikoisluokan perustamiseksi, voidaan erikoisluokka jättää perustamatta. Tällöin
painotettu opetus voidaan toteuttaa ns. tavallisen luokan sisällä.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
Cygnaeuksen koulu, Käppärän koulu, Porin Lyseon koulu, Länsi-Porin koulu,
Kuninkaanhaan koulu, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
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Kaupunginvaltuusto, § 51,29.04.2019
Sivistyslautakunta, § 236, 22.10.2019
§ 236
Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin
PRIDno-2019-2342
Kaupunginvaltuusto, 29.04.2019, § 51
Kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto jätti puheenjohtajalle seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan.
Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma
kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen
kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista
mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä
paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on
sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.
Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman
laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä
nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja
säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen
pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon
kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €
/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan
peruskorjauskustannusten rinnalla.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa
kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille
ja varhaiskasvattajille.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 22.10.2019, § 236
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Arola
Valtuutettu Minna Haavisto on jättänyt 29.4.2019 kaupunginvaltuustossa seuraavan
aloitteen:
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"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan.
Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma
kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen
kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista
mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä
paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on
sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.
Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman
laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä
nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja
säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen
pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon
kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €
/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan
peruskorjauskustannusten rinnalla.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa
kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille
ja varhaiskasvattajille."
Kaupunginhallitus on 16.9.2019 kokouksessaan pyytänyt asiassa sivistystoimialan ja
teknisen toimialan lausunnot 31.12.2019 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistystoimiala lausuu asiasta seuraavaa:
Sivistystoimialan varhaiskasvatus- ja opetuskäytössä olevat tilat on siirretty
kokonaisuudesssaan tekniselle toimialalle.
Sisäilma-asioista on saatu viime vuosina paljon uutta tietoa, myös kaupungin omia
käytäntöjä on tarkennettu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.3.2017 § 155
Toimintamallin sisäilmaongelmien hallintaan ja ehkäisyyn. Toimintamallissa on
tarkasti määritelty eri toimijoiden roolit ja tehtävät.
Sivistystoimiala näkee, että kiinteistöjen huollolla ja säännöllisellä ylläpidolla on
ratkaiseva rooli sisäilmaongelmien syntymisen ehkäisyssä.
Terveelliset ja turvalliset tilat ovat ehdoton edellytys toiminnalle. Laadukas sisäilma
tukee sujuvaa työskentelyä ja edistää merkittävästi hyvinvointia. Sivistystoimialan
yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä lasten osalta neuvolan ja kouluterveydenhuollon
kanssa sekä henkilöstön osalta työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Myös lasten
vanhemmat ja henkilökunta ovat aktiivisia näissä asioissa.
Työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristö- ja
terveysvalvontayksikkö sekä Aluehallintoviranomainen tekevät säännöllisiä
tarkastuskäyntejä päiväkoteihin ja kouluihin. Myös riskienkartoituksen yhteydessä
huomioidaan sisäilma-asiat.
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Sivistystoimiala katsoo, että nykyinen toimintamalli, jossa terveydenhuolto
arvioi yhdessä rakennusterveysasiantuntijan kanssa koettujen oireiden merkittävyyttä
ja suhdetta rakennukseen, on riittävä.
Sivistystoimialan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 237
Oikaisuvaatimus sivutoimi-ilmoitukseen
PRIDno-2019-4406
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Harjunpää
kaisa.harjunpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus päätökseen, sivutoimi-ilmoitus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kunnan viranhaltijan sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta säädetään laissa
kunnallisesta viranhaltijasta 4 luvun 18 §:ssä.
"Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,
joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta
myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan
peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
peruuttamista.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa
sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi
sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää
hyväksyttävinä.
Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää
tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla."
[peitetty]on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen perustamansa yrityksen toiminnan johdosta.
Sivutoimi-ilmoitus on hyväksytty rajoitettuna siten, että siinä huomioidaan rehtorin
päätöksentekovaltuudet ja ettei rehtori yritystoiminnan johdosta tule esteelliseksi
virassaan. [peitetty] on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivutoimi-ilmoitukseen tehdyn
rajauksen johdosta sillä perusteella, ettei se kohtele Kaarisillan koulun oppilaita ja
huoltajia tasa-arvoisesta muihin verrattuna, koska he eivät voi tulla yrityksen
asiakkaiksi ja lisäksi sillä perusteella, että rajaus asettaa hänet kaupungin
palveluksessa eriarvoiseen asemaan muun henkilöstön kanssa.
Erityisesti oikaisuvaatimuksessa on mainittu seuraavat ammattiryhmät; lääkäri,
psykologi, koulukuraattori, opettaja/erityisopettaja.
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Rehtorilla on päätösvaltaa oppilaisiin mm. seuraavissa asioissa: Kurinpito,
poissaolojen myöntäminen, oppilaaksi otto, opetuksen evääminen loppupäivän ajaksi,
kirjallinen varoitus, poikkeuksellinen opetuksen järjestäminen, kuljetuspäätökset
ja oppilasarvioinnin uusiminen. Lisäksi rehtori on mukana oppilashuollon
prosesseissa. Rehtorin tulee päätösvaltaa käyttäessään säilyttää puoleettomuutensa
joka tilanteessa. Asiakassuhde oppilaasen tai vanhempiin/huoltajiin on omiaan
horjuttamaan päätöksenteon objektiivisuutta ja puolueettomuutta, joka on yksi
esteellisyysperuste. Näissä tilanteissa rehtorin tulisi jäävät itsensä. Kaarisillan koulussa
ei ole apulaisrehtoria, joka tulisi rehtorin sijaan estellisyystilanteissa. Sen sijaan
päätöksen siirtyvät tehtäväksi rehtorin esimiehelle, opetusyksikön päällikölle, eikä tätä
voida pitää tarkoituksenmukaisena.
Yhdenvertaisuus muihin henkilöstöryhmiin tulee arvioida tehtävässä käytettvään
päätösvallan ja tehtävän sisällön perusteelle. Rehtorilla on hallinnollista päätösvaltaa
toisin kuin muilla mainituilla ammattiryhmillä, minkä johdosta tehtäviä ei voida
rinnastaa toisiinsa. Sivutoimi-ilmoituksissa, joita sivistystoimen hallinnossa on
käsitelty, ei ole tullut esiin, että kuraattoreilla, psykologeilla, opettajilla tai muilla
ammattiryhmillä olisi sivutoimia, joiden johdosta heidän puolueettomuutensa
työtehtävissä vaarantuisi. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi psykologeilla
toimintaa ohjaa vahvat ammattieettiset ohjeet, joille on olemassa valvontaelin.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittu oppilaiden tasavertainen pääsy yrityksen
asiakkaiksi. Yksityiset yritykset toimivat markkinoilla niillä ehdoilla, joita lainsäädäntö
asettaa. Tässä kohtaa toimintaan on asetettu rajoitus, jotta koulun rehtori ei tule
esteelliseksi omassa virkatehtävässään. Rajoitusta sivutoimi-
ilmoitukseen harkittaessa pyrittiin rajoitus asettamaan pienimmäksi mahdolliseksi,
jotta perustuslaissa säädettyä elinkeinonvapautta rajoitenaan vain siinä määrin kuin
on tarpeen ja hyväksyttyä ko. tilanteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Sivutoimi-ilmoituksen rajaamiseen on
ollut kunnallisesta viranhaltijassa annetun lain mukainen peruste. Rajaus sivutoimi-
ilmoitukseen on tehty, ottaen huomioon virkatehtävien hoitaminen ja huomioiden,
mitä elinkeinonvapaudesta säädetty.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä
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Sivistyslautakunta, § 221,24.09.2019
Sivistyslautakunta, § 238, 22.10.2019
§ 238
Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti syyskuu
PRIDno-2019-4430
Sivistyslautakunta, 24.09.2019, § 221
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
Oheismateriaali
1 Kuukausiraportti Pori sivistystoimiala
Toimintatuotot ovat toteutuneet edelleen positiivisesti, joskin kertymät ovat vuoden
mittaan tasaantuneet. Elokuun toteuma-% on 76,2 talousarviosta (63,0 v. 2018).
Kasvua on viime vuoteen 14,2 %. Erityisesti hanketuotot ovat kasvaneet viime
vuoteen verrattuna. Myös muut tuotot ovat toteutuneet arvioidusti. Harjoitusjäähallin
tukirakenteiden remontin vuoksi hallin käyttömaksuja jää toteutumatta elo-syyskuun
aikana. Talousennusteessa ne on otettu huomioon. Toimintatuotot tulevat
toteutumaan talousarviota paremmin.
Toimintakulut ovat laskeneet kokonaisuudessaan 5,1 % , toteuma-% on 66,0 (66,2 v.
2018). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,1 %. Palvelujen
ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kasvua viime vuoteen on 0,1 %. Osa elokuulle
kaavailluista menoista kirjautuu syyskuulle. Tarvikeostot ovat vähentyneet viime
vuoteen 28,1% johtuen kiinteistöjen sähkö-, lämmitys- ja vesimaksujen siirrosta
tekniselle toimialalle. Avustusten osalta kasvua on 1,5 %. Muut toimintakulut ovat
vähentyneet 93,9 % johtuen ulkoisten toimitilavuokrien siirrosta tekniselle toimialalle.
Nettomenot ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna 7,1 %, toteuma-% on 64,9 (66,6
v. 2018). Talousraportin perusteella taloustilanne on hieman kohentunut, ja
ennusteen mukaan talousarviomäärärahojen ylitys olisi vajaa 0,1 M€. Syyskuussa
tulevat maksuun lukuvuoden 2019-20 tuntikehyksen mukaiset tunnit elo-syyskuun
osalta, mikä lisää henkilöstökuluja. Muutenkin kulut kasvavat, kun syksyn toiminta
lähtee yksiköissä täydessä laajuudessa käyntiin. Taloustilanteen vuoksi yksiköille on
annettu ohje säästäväisyyteen ja harkintaan hankintojen tekemisessä loppuvuoden
aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä elokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
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Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
Liitteet

1 Kuukausiraportti Pori sivistystoimiala
2 Palvelulupaukset sivistystoimiala
Toimintatuotot ovat kehittyneet suotuisasti, joskin odotetusti tuottojen kasvu on
tasoittunut vuoden aikana. Syyskuun toteuma-% on 84,2 (71,0 v. 2018). Kasvua viime
vuoteen on 12,1 %. Hanketuotot ovat kasvaneet merkittävästi, ja myös muut tuotot
ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot tulevat toteutumaan
talousarviota paremmin.
Toimintakulut ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna 5,0 %, toteuma-% on 74,4 (74,6
v. 2018). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,3 %. Vaikka
varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat hieman kasvaneet viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna, on toimialan kokonaishenkilöstömäärä kuitenkin viime
vuoteen verrattuna pienempi. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti, kasvua
viime vuoteen 0,5 %. Tarvikeostot ovat vähentyneet 29,1 % johtuen kiinteistöjen
sähkö- lämmitys- ja vesimaksujen siirrosta tekniselle toimialalle. Avustusten osalta
kasvua on 1,1 %. Muut toimintakulut ovat vähentyneet 94,1 %, koska ulkoiset
toimitilavuokrat siirrettiin tekniselle toimialalle.
Nettomenot ovat laskeneet 6,8 %, toteuma-% on 73,4 (74,9 v. 2018). Talousraportin
perusteella tilanne on samankaltainen kuin elokuussa. Merkittäviä muutoksia ei
toteutumien osalta ole elokuun taloustilanteeseen verrattuna. Talousennusteen
mukaan määrärahojen ylitys on vajaa 0,1 M€. Tavoite kuitenkin on, että talousarviossa
pysytään.
Neljännesvuosiraportointiin liittyen on esityslistan liitteenä myös palvelulupausten
toteutuminen syyskuun lopussa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Kokouskäsittely
Laura Pullinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.50.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
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§ 239
Keskustan uimahallin aukioloajat 1.1.2020 alkaen
PRIDno-2019-4972
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
Terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien osuuden kasvaminen on
ollut jo pidemmän aikaa valtakunnallinen huolenaihe. Nykyinen elämäntapa
yhdistettynä arkea helpottaviin ratkaisuihin sekä passiivisuuteen houkuttelevaan
viihdetarjontaan on muuttanut kaikenikäisten suomalaisten arkea. Tästä syystä
yhteiskunnan tehtävä onkin pyrkiä tekemään sellaisia toimia, jotka tuovat liikkumisen
mahdollisuuksia kaikkien saataville mahdollisimman matalalla osallistumiskynnyksellä.
Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on
porilaisten liikuttaminen. Liikkeen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeä osa
kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ennaltaehkäisevää
hyvinvointityötä. Liikkeen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden kohderyhmänä ovat
erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvat, ikäryhmästä
riippumatta. Lasten ja nuorten vähentyneestä liikkumisesta paljon, mutta yhtä
tärkeätä on pystyä tarjoamaan liikuntaneuvontaa ja virikkeitä liikkumiseen sekä
aikuisille että ikäihmisille. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen
erityisryhmille on yhdenvertaisuuden näkökulmasta erityisen tärkeää, sillä heillä on
usein korkeampi kynnys osallistua liikuntapalveluihin.
Useasta erilaisesta kohderyhmästä johtuen liikunta- ja nuorisoyksikön
liikuntapalveluiden tarjonnan tulee olla riittävän monipuolinen, jotta jokaiselle
kohderyhmälle löytyy innostavaa, liikkumiseen kannustavaa toimintaa. Kaupungin
nykyisestä taloustilanteesta johtuen liikuntapalveluiden tarjonnan laajentaminen
pitäisi pystyä toteuttamaan olemassa olevaa resurssia hyödyntäen.
Liikunta- ja nuorisoyksikön osana toimivan liikuntapalveluyksikön henkilöstön pääluku
ilman uimavalvoja-liikunnanohjaajia on viisi, mikä asettaa omat rajoituksensa
kaupunkilaisten laajamittaiselle liikuttamiselle. Keskustan uimahallin uimavalvonnassa
työskentelee yhdeksän henkilöä. He työskentelevät (yhtä henkilöä lukuun ottamatta)
nimikkeellä uimavalvoja-liikunnanohjaaja ja heidän tehtäviinsä kuuluu jo nykyisellään
liikunnan ohjaaminen. Tällä hetkellä ohjaaminen tapahtuu käytännössä
kokonaisuudessaan vesiliikunnan parissa.
Liikuttamiseen kohdentuvan työpanoksen lisäämiseen on olemassa
kustannusneutraali keino, sillä uimavalvoja-liikunnanohjaajien osaamista voidaan
hyödyntää liikunnan ohjaamiseen nykyistä laajemmin. Olemassa olevan
ohjaajaresurssin hyödyntäminen liikkeen lisäämiseen edellyttää muutosta keskustan
uimahallin aukioloaikoihin asiakasmäärältään hiljaisimpien tuntien osalta. Isoin
muutos koskee lauantaiaamua klo 6-10 välisenä aikana. Kävijätilastojen perusteella
lauantaiaamun uimarimäärät (n. 150) jäävät selvästi arkiaamujen vastaavista luvuista
(n. 300). Aukioloaikojen muutoksella pystytään vastaamaan myös urheiluseurojen
kasvaneeseen allastilatarpeeseen, sillä urheiluseurojen kanssa sovitaan
jatkossa uimavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä harjoitusvuorojen ja
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kilpailuiden aikana. Lauantaiaamupäivän suositut vauvauinnit pystytään
järjestämänään jatkossakin, sillä vauvauintien järjestäjien kanssa sovitaan jatkossa,
urheiluseurojen tapaan, uimavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä oman
toimintansa aikana. Sunnuntain osalta aukioloaikaa jatketaan yhdellä
tunnilla. Muutoksella yhdenmukaistetaan viikonlopun aukioloajaksi klo 10-18.
Muutoksella voidaan katsoa olevan positiivista vaikutusta uimavalvojien
tehtävänkuvaan, sillä eri kohderyhmille suunnatun liikunnan ohjaaminen tuo
vaihtelua uimavalvontatyöhön. Säännöllisellä ohjaamisella on vaikutusta myös
ohjaustaidon ylläpitämiseen sekä ammattitaidon kehittymiseen. Uimavalvoja-
liikunnanohjaajat otetaan mukaan vapautuvan resurssin myötä toteutettavan
liikuttamisen suunnitteluun.
Pelkän lauantaiaukiolon muutoksen myötä vapautuu 12 työtuntia viikossa porilaisten
liikkeen lisäämiseen tähtäävään toimintaan. Keskustan uimahallin kohdalla tämä
tarkoittaa neljänkymmenenyhden aukioloviikon aikana noin 500 ohjaustuntia.
Henkilötyövuosissa laskettuna tämä tarkoittaa noin 0,25-0,3 HTV:n lisäystä
liikuntapalveluiden liikunnanohjausresurssiin. Työntekijöiden työvuorosuunnittelun
muunlaisella uudistamisella saadaan em. lisäksi merkittävä resurssi vapautettua
uimavalvonnasta liikunnanohjaukseen.
Suomalaisten kaupunkien uimahallien aukioloaikoja on selvitetty kaupunkien
verkkosivuilta. Kerättyjen tietojen perusteella voidaan havaita, että aikainen
lauantaiaukiolo on poikkeuksellista. Satunnaisesti poimituissa kaupungeissa uimahalli
aukeaa lauantaiaamuisin klo 8.00 – 11.00 välisenä aikana.
Keskustan uimahallin henkilöstölle aukioloaikojen mahdollisesta muutoksesta ja
uudenlaisesta työvuorosuunnittelusta pidettiin tilaisuus 24.9.2019. Muutokseen
liittyvä yt-menettely on aloitettu 16.10.2019 ja yhteistoimintamenettelyä
jatketaan sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen työvuorojen ja työtehtävien osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että keskustan uimahallin aukioloajat 1.1.2020 alkaen ovat
seuraavat:
ma, ti, ke, pe klo 6.00-20.30
to klo 10.00-22.00
la, su ja pyhäpäivät klo 10.00-18.00
Yleisön uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.
Uimahalli on suljettu seuraavina juhlapyhinä ja aattopäivinä:
1.1. uudenvuodenpäivä
1.5. vapunpäivä
6.12. itsenäisyyspäivä
24.12. jouluaatto
25.12. joulupäivä
Muut juhlapyhät sekä aattopäivät saattavat aiheuttaa muutoksia aukioloaikoihin.
Näistä päätetään erikseen vuosittain.
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Äänestykset
Uimahallin aukioloajat 1.1.2020 Jaa = Toimialajohtajan päätösesitys Ei = Mikael Ropon
tekemä esitys
Jaa
Jaakko Jäntti
Martti Lundén
Marja Ruohonen
Pirjo Mäki
Sinikka Alenius
Antti Vuolanne
Ei
Johanna Hellman
Laura Pullinen
Aila Korkeaoja
Mikael Ropo
Ismo Läntinen
Juha Joutsenlahti
Vuokko Virkki
Kokouskäsittely
Puheejohtaja totesi keskustelun kuluessa tehdyn seuraavat esitykset:
Mikael Ropo teki esityksen, että aukioloajat pidetään nykyisellään. Aila Korkeaoja
kannatti Mikael Ropon esitystä.
Martti Lundèn teki esityksen, että 1.1.2020 alkaen lisätään seniorikorttilaisille
arkipäivien lisäksi lauantait keskustan ja Meri-Porin uimahalleihin. Päätös voidaan
aloittaa vuoden mittaisena kokeiluina, jonka jälkeen tehdään tarvittavat päätökset
kävijämääristä ym. Lisäksi esitän selvitettäväksi vapautuvan lauantaiaamuajan
hyödyntämisen tai käyttämisen mahdollisuuden urheiluseurojen (yhdistysten) taholta
/toimesta. Jaakko Jäntti kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että Martti Lundènin tekemä esitys menee käsiteltävän asian
ulkopuolelle eikä esitystä oteta äänestykseen (hallintosääntö 146 §).
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi äänin 6 - 7 Mikael Ropon tekemän muutosehdotuksen.
Tiedoksi
Keskustan uimahalli
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§ 240
Sivistyslautakunnan lausunto Porin kaupungin teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin
raporttiin
PRIDno-2019-157
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Porin kaupunki teknisen toimialan auditointi loppuraportti Tamora Oy, 23.9.2019
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.9.2019 § 509
Merkitä teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportin tietoonsa
saatetuksi ja
Pyytää siitä kaupunkitason yhteistyötoimikunnan, teknisen lautakunnan,
ympäristö ja lupalautakunnan, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan,
Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan sekä konsernihallinnon HR-yksikön ja
talousyksikön lausunnot 31.10.2019 mennessä.
Sivistyslautakunnan lausunto teknisen toimialan auditoinnin kehittämisen toimenpide-
ehdotuksista
Yleistä
Raportissa esiteltyjen toimenpideohjelmien ja muutosten välttämättömyys ja tausta
on avattu hyvin. Porin kaupungin väestökehitys, muutokset toimialojen
toimintaympäristöissä, nuorten sukupolvien odotukset työnteolta, digitaalisuus, ajasta
ja paikasta riippumaton toimintaympäristö ja sitä kautta tarve kehittää palveluja 24/7 –
periaatteella ja monet yhteiskunnalliset arvomuutokset. Näillä kaikilla on huomattava
vaikutus työelämän ja kaupungin tarjoamien palvelujen muutostarpeisiin.
Yhteistyön merkitys sivistystoimialan ja teknisen toimialan välillä on kasvanut
entisestään toimintaympäristöjen muutoksen ja palveluodotusten
myötä. Palveluverkkotyön onnistumisen yhtenä tärkeänä tekijänä oli sivistystoimialan
ja teknisen toimialan tilayksikön hyvä ja nopea vuorovaikutus. Työssä molemmilla oli
käytettävissään laajat digitaalisesti muokattua johtamista ja päätöksen
tekoa tukevaa tietoa sekä selkeä tahtotila saada aikaan laadukas lopputulos.
Palveluverkkopäätösten toteuttaminen on käynnistynyt. Hankkeet ovat niin
suuria, että perinteinen linjaorganisaatiota pitkin etenevä tiedonjako tai käskytys ei
enää riitä, vaan työtä tehdään verkostomaisesti luottaen tekijöiden osaamiseen ja
ammattiylpeyteen tehdä asiat hyvin. Verkostomainen työ edellyttää tekemiseltä myös
uusia työtapoja hyödyntäen digitaalisia työkaluja.

Liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.10.2019

16/2019

40 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Raportin toimenpide-ehdotuksissa esitetään viidentoista liikuntapaikanhoitaja,
traktorinkuljettajan, koneasentajan ja etumiehen siirtymistä sivistystoimialan liikunta-
ja nuorisoyksiköstä teknisen toimialan alaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa
liikuntapaikkayksikön osittaista siirtoa, sillä liikuntalaitosten (uimalaitokset,
urheilutalo, jäähallit, tekojäärata ja Karhuhalli) sekä urheilukeskuksen kenttäalueiden
hoidosta vastaava henkilökunta olisi edelleen jäämässä sivistystoimialan alaisuuteen.
Liikuntapaikkojen hoito on ammatillista erityisosaamista vaativa, perustason
kiinteistön- tai ulkoalueidenhoidosta eroava tehtäväkenttä. Tästä syystä olisi tärkeää
huolehtia siitä, että muutoksen yhteydessä siirrettäisiin kaikki erityistä
ammattiosaamista vaativat tehtävät kokonaisuutena teknisen toimialan alaisuuteen.
Tämä tarkoittaisi koko liikuntapaikkayksikön siirtämistä tekniselle toimialalle.
Hyvin hoidettu, toimiva liikuntapaikkaverkosto on liikkuvan kaupunkilaisen sekä
kaupungin urheiluseurakentän näkökulmasta yksi keskeisimmistä liikkumisen
aktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Muutoksen taustaoletuksena tulee olla ajatus
liikuntapaikkojen sujuvammasta ja laadullisesti paremmasta hoidosta. Tämän
toteutuminen edellyttää koko liikuntapaikkayksikön siirtoa. Liikuntapaikkojen
hoitamisen organisointi ei ole periaatteessa monimutkaista, mutta kun siihen lisätään
liikuntapaikkojen ja -laitosten käyttäjien sekä muiden toimijoiden toiveet, kokonaisuus
muuttuu monimutkaisemmaksi.
Siirron yhteydessä tulee määrittää myös se, mikä taho määrittää
liikuntapaikkaverkoston koon, kunnossapitotarpeen sekä liikuntapaikkojen hoitamisen
tason. Muutoksen myötä on tarkoitus, että liikuntapalveluiden toteuttaminen sekä
harjoitusvuorojen jakaminen säilyvät sivistystoimen alaisuudessa. Näiden toimintojen
kannalta keskeinen kysymys on se, että miten liikuntapaikat ja niihin liittyvät resurssit
priorisoidaan suhteessa teknisen toimialan muuhun toimintaan. Tämäkin seikka
tukee sitä, että liikuntapaikkayksikön tulisi säilyä siirron jälkeen omana
toimintayksikkönään teknisen toimialan alaisuudessa.
Edellä mainittuun priorisointiin liittyen yksi pohdittava kysymys on se, miten
liikuntapaikkojen ja -laitosten hoitamisen määräraha kohdistetaan jatkossa.
Henkilöstön palkkakulujen osalta tilanne on selkeä, sillä ne siirtyvät henkilöstön
mukana suoraan tekniselle toimialalle. Muiden ylläpitokulujen osalta tilanne ei ole
yhtä selkeä, sillä liikuntapaikkojen määrärahoja on, perustoimintojen ja -tason
ylläpitämisen lisäksi, käytetty pienimuotisiin perusparannuksiin, liikuntapaikoilla ja
laitoksissa käytettävien välineiden sekä työkalujen ja -koneiden uusimiseen. Siirron
myötä huolena on, että liikuntapaikkojen ylläpitämiseen varatut määrärahat ovat
jatkossa osa teknisen toimialan kokonaisuutta, millä voi olla liikuntapaikkojen tason
ylläpitämisen kannalta vaikutusta. Liikuntapaikkojen tason riittävä ylläpitäminen
edellyttää ymmärrystä liikunta-alan toimintaympäristöstä ja sen vaatimuksista, eikä
ole näin rinnastettavissa suoraan katujen tai ulkoalueiden hoitamiseen. Edellisen voi
tiivistää kysymykseen, että mikä on sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön rooli
jatkossa suhteessa liikuntapaikkoihin ja -laitoksiin? Onko kyseessä tilaaja-tuottaja-
suhde, onko liikunta- ja nuorisoyksikkö liikuntapaikkaverkoston laajuuteen ja tasoon
kantaa ottava asiantuntijaelin vai jotain muuta?
Liikunta- ja nuorisoyksikön yksi keskeisiä tehtäviä on porilaisten liikuttaminen ja
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liikkumisedellytysten luominen kaupunkilaisille. Muutoksen myötä yksikön
tehtävänkuvan painopiste siirtyy, edellä kuvattuja tavoitteita tukevasti seinien
ylläpitämisestä toimintaan. Muutos on ehdottomasti oikeansuuntainen. Siirron
yhteydessä tulee kuitenkin pohtia tarkkaan se, millä keinoin varmistetaan
liikuttamisen ja liikkumisedellytysten tukitoimien oikeanlainen toteuttaminen.
Riittävän laajan ja ammattitaidolla hoidetun liikuntapaikkaverkoston tulee jatkossakin
olla perustana kaupunkilaisten hyvinvointia edistävälle liikkumiselle, alueen
urheiluseurojen harraste-, harjoitus- ja kilpailutoiminnalle sekä kaupungissa
järjestettäville, eri tasoisille urheilutapahtumille.

Kiinteistönhoito ja toimenpide-ehdotukset
Kiinteistönhoidon ja kiinteistöjen käytettävyyteen liittyvien palveluiden keskittäminen
kaikkien tehtäväkenttien osalta yhteen kokonaisuuteen eri palvelualueittain on
kannatettava. Ratkaisulla vältetään päällekkäisyyttä ja/tai rajapintoihin kohdistuvaa
epäselvyyttä. Palvelualueittain perustettavat tiimit, jotka tuntevat alueen kiinteistöt,
piha-alueet, urheilupaikat jne. ja käyttäjien tarpeet, mahdollistavat nopean ja
asiantuntevan palvelun (korvattu apu palvelulla, apu on väärä termi tässä
kohtaa) perusyksiköille ja laitoksille.
Kuntatyö on muutoksessa, mikä edellyttää Porin kaupungilta ja kaupungin
työntekijöiltä muutoskykyä, jolla vastataan muutoksen edellyttämiin haasteisiin.
Toimenpide-ehdotuksessa ehdotetut harjoittelu/kokeilualustat, joilla pilotoidaan
erilaisia vaihtoehtoja työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työllistämiseksi ja
työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi vaatii vielä selkeyttämistä ja
konkretisointia. Ajatus työllistämisestä on kannatettava, mutta käytännön
toteuttamiseen vaaditaan vielä perusteellisempaa selvitystyötä. Samoin kuin esitys
hotelli Otavan ja Pori Green Care ympäristötieto- ja taitokeskuksen rakentamisesta.

Oikaisu sisältöön
Lausunnon sivulla 40 on kerrottu seuraavaa:
“Sivistystoimesta alueiden tuntijoita Liikuntapaikoilla työskentelee 15
liikuntapaikanhoitajaa, etumies, koneasentaja ja traktorinkäyttäjä. Kouluilla
työskentelee yhdeksän kouluisäntää, esimies, neljä laitosmiestä, neljä vahtimestaria,
iltavahtimestari, valvoja ja iltavalvoja. He siirtyvät tekniselle toimialalle.
Sivistystoimesta siirtyy myös kolme koulupuuseppää, jotka tekevät kouluisännän
tehtäviä ainakin osittain. Ulkoa vuokrattu puusepänverstas on ilmeisen vajaakäytössä
nyt, puusepäntyöt keskitetään teknisen toimialan puusepänverstaaseen ja ulkoa
vuokratusta puusepänverstaan tilasta luovutaan. Tämä tuo hieman tilasäästöä ja
vahvistaa organisaatiota.”
Sivistystoimialan palveluksessa ei ole koulupuuseppiä. Aiemmin kouluviraston
palveluksessa olleet kolme koulupuuseppää työskentelevät
kouluisäntinä. Koulupuusepäntehtävät on järjestetty työllisyyspalveluiden toimesta ja
he tekevät työtä puusepänverstaan tiloissa.
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Lopuksi
Sivistystoimiala pitää tärkeänä, että sivistystoimialan edustus
on mukana ainakin niiden toimenpide-ehdotusten suunnittelutyössä, jotka koskevat
kiinteistöhoidon ja kiinteistöjen käytettävyyteen liittyvien palveluiden keskittämistä
sekä uudistamisyksikköä (Porin Tekninen Akatemia).
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn lausunnon.
Kokouskäsittely
Martti Lundén totesi olevansa jäävi asiassa ja poistui (klo 17.56) käsittelyn ajaksi
kokouksesta (palvelussuhdejäävi).
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
Esteellisyys
Martti Lundén
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 241
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Sivistystoimialan henkilöstön pikkujoulut, 27.09.2019
§ 14 Yhteistyösopimus Porin kaupungin sivistystoimialan ja Dance Inc Oy:n välillä,
27.09.2019
Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 155 Vakituiseen työsuhteeseen ottaminen, koulunkäyntiohjaaja [peitetty], 24.09.2019
§ 156 Vakinaiseen työsuhteeseen ottaminen, koulunkäyntiohjaaja [, 24.09.2019
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.
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Kunnallisvalitus
§237
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta
kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
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1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle,
osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§229, §231, §232, §233, §236, §238, §240
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§230, §234, §235, §239
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

