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Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän investointipäätöksen
toimeenpano: Kirkkokankaantien keskeneräisen katuvalaistusrakentamisen
loppuunsaattaminen, valtuustoaloite, Esa J. Anttila

§ 844

Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien
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§ 861

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

§ 862

Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat/työntekijät

§ 863
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§ 869
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§ 870
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Saapuvilla olleet jäsenet
Arja Laulainen, puheenjohtaja
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Aila Haikkonen
Bia Kaski
Ismo Läntinen
Laura Pullinen
Sinikka Alenius
Tapio Furuholm
Timo Aro
Tuomas Koivisto
Muut saapuvilla olleet
Kari Nummi, controller, talousyksikkö, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, poistui 10:27
Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Mari Kaunistola
Raisa Ranta, saapui 08:03
Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Poissa

Jyrki Levonen
Petri Huru

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Kari Nummi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
10.12.2021
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Tuomas Koivisto

Arto Nurmi

10.12.2021

Tapio Furuholm
§:t 857 ja 858

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
13.12.2021

Kari Nummi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 838
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 839
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomas Koivisto ja Arto Nurmi (varalla Tapio
Furuholm).
Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2021.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Raisa Ranta saapui tämän asian käsittelyn jälkeen 8.03.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Koivisto ja Arto Nurmi (varalla Tapio
Furuholm).
Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2021.
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§ 840
Kaupunginvaltuuston kokoukset keväällä 2022
PRIDno-2021-5350
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,
kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulusta kevätkaudella 2022 on kaupunginvaltuuston
puheenjohtajan johdolla sovittu alustavasti seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto:
maanantai 31.1.2022
maanantai 28.2.2022
maanantai 21.3.2022
maanantai 11.4.2022
maanantai 30.5.2022, tilinpäätös
maanantai 20.6.2022
Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena klo 18 alkaen, ellei toisin
erikseen sovita.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa kokousaikataulua keväälle
2022:
Kaupunginvaltuusto:
maanantai 31.1.2022
maanantai 28.2.2022
maanantai 21.3.2022
maanantai 11.4.2022
maanantai 30.5.2022, tilinpäätös
maanantai 20.6.2022
Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena klo 18 alkaen, ellei toisin
erikseen sovita.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa kokousaikataulua
keväälle 2022:
maanantai 31.1.2022
maanantai 28.2.2022
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maanantai 21.3.2022
maanantai 11.4.2022
maanantai 30.5.2022, tilinpäätös
maanantai 20.6.2022
Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena klo 18 alkaen, ellei toisin
erikseen sovita.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 841
Kaupunginhallituksen kokoukset keväällä 2022
PRIDno-2021-5352
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Kaupunginhallituksen kokousaikataulusta kevätkaudella 2022 on
kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla sovittu alustavasti seuraavaa:
Kaupunginhallitus:
maanantai 10.1.2022
maanantai 17.1.2022
maanantai 24.1.2022
maanantai 7.2.2022
maanantai 14.2.2022
maanantai 7.3.2022
maanantai 14.3.2022
maanantai 28.3.2022, tilinpäätös
maanantai 4.4.2022
maanantai 25.4.2022
maanantai 2.5.2022
maanantai 9.5.2022
maanantai 16.5.2022
maanantai 23.5.2022
maanantai 6.6.2022
maanantai 13.6.2022
maanantai 27.6.2021
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous:
perjantai 28.1.2022, klo 8 - 12
perjantai 18.2.2022, klo 8 - 12
perjantai 18.3.2022, klo 8 - 12
perjantai 22.4.2022 klo 8 - 12
perjantai 20.5.2022 klo 8 – 12
perjantai 10.6.2022 klo 8-12

Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt:
perjantai 25.3.2022 klo 8 - 12
perjantai 1.4.2022 klo 8 – 12
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kevätkauden 2022 kokousaikataulustaan.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoukset seuraavan aikataulun mukaan kevätkaudella
2022:
Kaupunginhallitus:
maanantai 10.1.2022
maanantai 17.1.2022
maanantai 24.1.2022
maanantai 7.2.2022
maanantai 14.2.2022
maanantai 7.3.2022
maanantai 14.3.2022
maanantai 28.3.2022, tilinpäätös
maanantai 4.4.2022
maanantai 25.4.2022
maanantai 2.5.2022
maanantai 9.5.2022
maanantai 16.5.2022
maanantai 23.5.2022
maanantai 6.6.2022
maanantai 13.6.2022
maanantai 27.6.2021
Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena klo 15 alkaen, ellei toisin
erikseen sovita.
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous:
perjantai 28.1.2022, klo 8 - 12
perjantai 18.2.2022, klo 8 - 12
perjantai 18.3.2022, klo 8 - 12
perjantai 22.4.2022 klo 8 - 12
perjantai 20.5.2022 klo 8 – 12
perjantai 10.6.2022 klo 8-12

Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt:
perjantai 25.3.2022 klo 8 - 12
perjantai 1.4.2022 klo 8 – 12
Tiedoksi
Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö
/Helpdesk, viestintäyksikkö, toimialat ja liikelaitokset
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Kaupunginhallitus, § 524,09.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 186,20.09.2021
Kaupunginhallitus, § 842, 03.12.2021
§ 842
Edustajan uudelleen valitseminen joukkoliikennejaostoon
PRIDno-2021-3130
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 524
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on
joukkoliikennejaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen.
Joukkoliikennejaostossa on 9 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee 5.
Hallintosäännön 10 §:ssä on edelleen todettu, että jaoston jäsenenä voi toimia myös
toimielimen varajäsen ja että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja
varajäseniä.
Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee
kaupunginvaltuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston
porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 186
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.
Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
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Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston
porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston
porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä
yhden puheenjohtajaksi.
Jäsen
puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK
Jussi Viertola, SDP

Varajäsen
Ilkka Holmlund, KOK
Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS

Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR

Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS

Ilpo Kyllönen, VAS

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 842
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Porin kaupungilla, Ulvilan kaupungilla, Harjavallan kaupungilla, Kokemäen kaupungilla
sekä Nakkilan kunnalla on voimassa oleva yhteistoimintasopimus Porin seudun
joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä.
Sopimuksen mukaisesti seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaa
Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja
ympäristölautakunta) alainen Porin seudun sopijakunnista muodostettu
joukkoliikennejaosto. Jaostossa on 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Jaostoon Pori nimeää 5, Ulvila yhden, Nakkila yhden, Harjavalta yhden ja
Kokemäki yhden jäsenen. Puheenjohtajan nimeää Pori ja varapuheenjohtajan
vuorovuosin muut kunnat.
Porin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 186) valtuustokaudeksi
2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen
varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Valittu kokoonpano löytyy
asian historiatiedoista.
Sopijakuntien tekemien edustajavalintojen jälkeen on huomattu virhe, joka estää
elinvoima- ja ympäristölautakuntaa asettamasta joukkoliikennejaoston ja edelleen
jaoston toiminnan aloittamisen. Nimetty kokoonpano ei täytä tasa-arvolain (609/1986)
tasa-arvosäännöstä varajäsenten osalta. Nimetyissä varajäsenissä on kuusi miestä ja
kolme naista, kun vähimmäismäärä yhdeksän jäsenisessä
kokoonpanossa on molempien sukupuolten osalta neljä henkilöä.
Yllä mainittua ongelmaa on pyritty ratkaisemaan sopijakuntien välisissä
viranhaltijaneuvotteluissa. Porin kaupunginvaltuuston päätöstä esitetään
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muutettavaksi neuvotteluissa sovitun ratkaisuehdotuksen mukaisesti.
Ratkaisuehdotuksen mukaisesti Porilla olisi varajäsenenä kolme naista ja kaksi miestä.
Valtuuston aikaisemman päätöksen mukaan suhde on ollut kaksi naista ja kolme
miestä.
Asiasta on neuvoteltu valittujen luottamushenkilöiden kanssa. Jaoston varajäseneksi
valittu Ilkka Holmlund (KOK) on antanut suostumuksensa valtuuston päätöksen
muuttamiseen ja toimittanut eroanomuksen kyseisestä luottamustoimesta. Hänen
tilalleen tulee siten valita naisedustaja.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
Ilkka Holmlundille myönnetään ero joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
kaupunginvaltuusto valitsee Ilkka Holmlundin tilalle joukkoliikennejaostoon
uuden varajäsenen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 24,25.01.2021
Tekninen lautakunta, § 79,23.03.2021
Tekninen lautakunta, § 253,02.11.2021
Kaupunginhallitus, § 843, 03.12.2021
§ 843
Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän investointipäätöksen toimeenpano:
Kirkkokankaantien keskeneräisen katuvalaistusrakentamisen loppuunsaattaminen,
valtuustoaloite, Esa J. Anttila
PRIDno-2021-382
Kaupunginvaltuusto, 25.01.2021, § 24
Valtuutettu Esa J. Anttila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:
Porin kaupunginvaltuusto teki budjettikokouksessaan joulukuussa 2010
investointipäätöksen, jonka mukaan Kirkkokankaantielle rakennetaan, kolmen vuoden
hankkeena, katuvalaistus.
Kyseinen tie on n. 4,8 km pitkä ja on useamman kylän asukkaiden sekä vapaa-
ajanasujien lyhin ja luonnollinen kulkureitti kaupunkikeskustan ja kylien välillä.
Valaistuksen rakentaminen aloitettiin viiveellä. Rakentamista tehtiin kolmena vuonna,
viimeinen osuus vuonna 2014. Työstä jäi tekemättä vajaa 2 km.
Tien huonon peruskunnon ja muiden puutteiden takia katuvalaistuksen rakentaminen
koko tien osalta on erittäin perusteltua.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että kaupunginhallitus
selvittää, miksi kaupunginvaltuuston, Kirkkokankaantietä koskevaa investointipäätöstä
vuodelta 2010 ei ole toimeenpantu.
Kaupunginhallitus osoittaa tekniselle toimialalle kohteeseen riittävän rahoituksen niin,
että rakentamista voidaan jatkaa kiireellisellä aikataululla.

Taustaa:
Tietojeni mukaan rakentamiseen vuonna 2010 osoitettu määräraha ei ollut riittävä,
sillä tuolloisten myrskytuhojen takia ns. avojohtorakentaminen muutettiin
maakaapelointirakentamiseen, ja rahoitus jäi riittämättömäksi.
Teknisen toimialan johdon taholta ilmoitettiin vuoden 2015 aikana, että työ tehdään
loppuun, kunhan mm. asuntomessurakentamisen aiheuttama kustannusrasitus
helpottuu.
Jatkoa ei kuitenkaan ole tullut.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 23.03.2021, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela, Sanna Välimäki
tarja.koskela@pori.fi, sanna.valimaki@pori.fi
infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Kaupunginhallitus pyytää Teknisen lautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteesta ”Porin
kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän investointipäätöksen toimeenpano,
Kirkkokankaantien keskeneräisen katuvalaistusrakentamisen loppuunsaattaminen,
valtuustoaloite, Esa J. Anttila.” Lausunto tulee toimittaa kaupunginhallitukselle
31.3.2021 mennessä.
Valtuutettu Esa J. Anttila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:
”Porin kaupunginvaltuusto teki budjettikokouksessaan joulukuussa 2010
investointipäätöksen, jonka mukaan Kirkkokankaantielle rakennetaan, kolmen vuoden
hankkeena, katuvalaistus. Kyseinen tie on n. 4,8 km pitkä ja on useamman kylän
asukkaiden sekä vapaa-ajanasujien lyhin ja luonnollinen kulkureitti
kaupunkikeskustan ja kylien välillä. Valaistuksen rakentaminen aloitettiin viiveellä.
Rakentamista tehtiin kolmena vuonna, viimeinen osuus vuonna 2014. Työstä jäi
tekemättä vajaa 2 km. Tien huonon peruskunnon ja muiden puutteiden takia
katuvalaistuksen rakentaminen koko tien osalta on erittäin perusteltua.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että kaupunginhallitus
selvittää, miksi kaupunginvaltuuston, Kirkkokankaantietä koskevaa investointipäätöstä
vuodelta 2010 ei ole toimeenpantu. Kaupunginhallitus osoittaa tekniselle toimialalle
kohteeseen riittävän rahoituksen niin, että rakentamista voidaan jatkaa kiireellisellä
aikataululla.
Taustaa:
Tietojeni mukaan rakentamiseen vuonna 2010 osoitettu määräraha ei ollut riittävä,
sillä tuolloisten myrskytuhojen takia ns. avojohtorakentaminen muutettiin
maakaapelointirakentamiseen, ja rahoitus jäi riittämättömäksi. Teknisen toimialan
johdon taholta ilmoitettiin vuoden 2015 aikana, että työ tehdään loppuun, kunhan
mm. asuntomessurakentamisen aiheuttama kustannusrasitus helpottuu. Jatkoa ei
kuitenkaan ole tullut.”
Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Kirkkokankaantien parantamiseen liittyvää
aloitetta käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa edellisen kerran 4.2.2020.
Kirkkokankaantien valaistus lisättiin talousarvioon vuoden 2012 talousarvion
käsittelyn yhteydessä. Vuoden 2012 talousarvion ja investointisuunnitelman 2012-
2015 vahvistamisen yhteydessä vahvistettiin myös Kirkkokankaantien
katuvalaistuksen rakentamissuunnitelma ja rahoitus 3 x 50 000 euroa vuosina 2012
-14. Määräraha on käytetty valaistuksen rakentamiseen Kirkkokankaantielle.
Kaupunginvaltuuston päätöstä tehtäessä vuonna 2012 ei noudatettu teknisen
lautakunnan määrittelemiä periaatteita, jotka koskevat yksityisteiden valaistuksen
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rakentamisessa, kunnossapidossa, omistussuhteissa ja energiakustannuksissa. Niiden
mukaan tekninen toimiala ei rakenna valaistuksia yksityisteille, mutta se voi ottaa
yksityisteiden omalla kustannuksellaan rakennuttamia uusia tievalaistuksia
korvauksetta omistukseensa ja huolehtia sen jälkeen niiden kunnossa- ja ylläpidosta.
Järjestelyn ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta, tekninen toimiala on
hyväksynyt valaistussuunnitelman ja työ on teetetty teknisen toimialan hyväksymällä
urakoitsijalla.
Kirkkokankaantie on yksityistie, joka on tällä hetkellä kaupungin hoidossa.
Kirkkokankaantiellä ei ole avointa joukkoliikennettä. Tiellä on tapahtunut kaksi
onnettomuutta vuosina 2014-2019. Molemmat onnettomuudet ovat olleet tieltä
suistumisia suoralla tieosuudella. Onnettomuudet johtuvat suurella
todennäköisyydellä liian suuresta tilannenopeudesta. Tien liikennemäärä on 482 ajon
/vrk, josta raskasta liikennettä on 11 %. Nopeusrajoitusta 60 km/h noudattaa 64 %
autoilijoista. Mittaus on suoritettu 2.-5.8.2019.
Kirkkokankaantie on valaistu välillä Pörkkinäistentie-Timperinkuja ja valaisematon
välillä Timperinkuja-Preiviikintie (mt 12861). Valaisemattoman osuuden pituus on 2040
m. Kustannusarvio valaistuksen rakentamiselle puuttuvalle osuudelle on 150 000 -170
000 €. Osa valaistuksesta sijoittuisi yksityisen maanomistajan maille ja sen
rakentaminen ja puiden poisto tarvittavilta osin edellyttää maanomistajan luvan.
Asutus on erittäin vähäistä.
Kaupunki ei käytä investointirahaa yksityisteiden perusparantamiseen tai valaistuksen
rakentamiseen. Tiekunta voi hakea perusparannukseen kaupungin tai valtion
avustusta. Kaupungin tulee kohdella kaikkia yksityisteitä tasapuolisesti ja samojen
periaatteiden mukaisesti.
Yksityistielaissa linjataan tienpidon avustuksista seuraavasti:
”84 § Kunnan avustus
Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista,
avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai
kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä
avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot
yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin
kuin 50 §:ssä edellytetään”.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon Esa J.
Anttilan valtuustoaloitteeseen.
Äänestykset
Ne jotka kannattavat, että asia palautettaan uudelleen valmisteltavaksi painavat Ei näppäintä
Jaa
Minna Haavisto
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Aila Haikkonen
Johanna Rantanen
Anttivesa Knuuttila
Veera Forsbacka
Ei
Johanna Huhtala
Antti Lehtonen
Markku Tanttinen
Ilkka Holmlund
Jyrki Levonen
Antero Kivelä
Jari Haapaniemi
Tyhjä
Milka Tommila
Päätös
Lautakunta päätti äänin 7-5, yksi tyhjä ääni, palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Eriävä mielipide
Marko Kilpeläinen
Perusteena esittelytekstissä esitetyt yksityistielakiin ja kaupungin
avustusperiaatteisiin sisältyvät periaatteet sekä lakiin perustuva kuntalaisten
yhdenvertainen kohtelu.
Anttivesa Knuuttila
Perusteena esittelytekstissä esitetyt yksityistielakiin ja kaupungin
avustusperiaatteisiin sisältyvät periaatteet sekä lakiin perustuva kuntalaisten
yhdenvertainen kohtelu.
Veera Forsbacka
Eriävä mielipide. Perusteena esittelytekstissä esitetyt yksityistielakiin ja kaupungin
avustusperiaatteisiin sisältyvät periaatteet sekä lakiin perustuva kuntalaisten
yhdenvertainen kohtelu.
Johanna Rantanen
Esitän eriävän mielipiteen kaupunkilaisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi ja lakiin
perustuen.
Aila Haikkonen
Kuntalaisia pitää kohdella tasapuolisesti yksityistielakia noudattaen.

Tekninen lautakunta, 02.11.2021, § 253
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Välimäki, Mika Painilainen, Päivi Valkonen
sanna.valimaki@pori.fi, mika.painilainen@pori.fi, paivi.valkonen@pori.fi
infrajohtaminen toimintayksikön esimies, hallintopäällikkö, tekninen toimiala,
maanmittausinsinööri
Liitteet
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1 Katuvalaistusperiaatteet tela 4.4.2000 §159
Kaupunginhallitus pyytää Teknisen lautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteesta ”Porin
kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän investointipäätöksen toimeenpano,
Kirkkokankaantien keskeneräisen katuvalaistusrakentamisen loppuunsaattaminen,
valtuustoaloite, Esa J. Anttila.” Lausunto tulee toimittaa kaupunginhallitukselle
31.3.2021 mennessä.
Valtuutettu Esa J. Anttila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:
”Porin kaupunginvaltuusto teki budjettikokouksessaan joulukuussa 2010
investointipäätöksen, jonka mukaan Kirkkokankaantielle rakennetaan, kolmen vuoden
hankkeena, katuvalaistus. Kyseinen tie on n. 4,8 km pitkä ja on useamman kylän
asukkaiden sekä vapaa-ajanasujien lyhin ja luonnollinen kulkureitti
kaupunkikeskustan ja kylien välillä. Valaistuksen rakentaminen aloitettiin viiveellä.
Rakentamista tehtiin kolmena vuonna, viimeinen osuus vuonna 2014. Työstä jäi
tekemättä vajaa 2 km. Tien huonon peruskunnon ja muiden puutteiden takia
katuvalaistuksen rakentaminen koko tien osalta on erittäin perusteltua.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että kaupunginhallitus
selvittää, miksi kaupunginvaltuuston, Kirkkokankaantietä koskevaa investointipäätöstä
vuodelta 2010 ei ole toimeenpantu. Kaupunginhallitus osoittaa tekniselle toimialalle
kohteeseen riittävän rahoituksen niin, että rakentamista voidaan jatkaa kiireellisellä
aikataululla.
Taustaa:
Tietojeni mukaan rakentamiseen vuonna 2010 osoitettu määräraha ei ollut riittävä,
sillä tuolloisten myrskytuhojen takia ns. avojohtorakentaminen muutettiin
maakaapelointirakentamiseen, ja rahoitus jäi riittämättömäksi. Teknisen toimialan
johdon taholta ilmoitettiin vuoden 2015 aikana, että työ tehdään loppuun, kunhan
mm. asuntomessurakentamisen aiheuttama kustannusrasitus helpottuu. Jatkoa ei
kuitenkaan ole tullut.”
Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Kirkkokankaantien parantamiseen liittyvää
aloitetta käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa edellisen kerran 4.2.2020.
Infrajohtamisen laatimaa vastausta valtuustoaloitteeseen käsiteltiin teknisen
lautakunnan kokouksessa 23.3.2021. Lautakunta päätti äänin 7-5, yksi tyhjä ääni,
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Evästyksenä uudelleen valmisteluun
tekninen lautakunta antoi, että hankitaan Kuntaliiton lausunto kuntaliitospäätösten ja
valtuustopäätöksen sitovuuksista.
Vt. yksikön päällikkö Mika Painilainen on pyytänyt kaupunginarkistosta kaikki
kuntaliitoksiin liittyvät dokumentit. Infrajohtaminen on käynyt kaiken
kaupunginarkistosta toimitetun aineiston läpi. Valmistelumateriaalissa tai 17.3.1966
allekirjoitetussa kuntaliitossopimuksessa, jossa Porin maalaiskunta liitettiin Poriin, ei
ole erikseen mainintaa teiden hoidosta. Maalaiskunnan varat, velat ja vastuut siirtyivät
Porin kaupungille.
Kirkkokankaantien valaistus lisättiin talousarvioon vuoden 2011 talousarvion
käsittelyn yhteydessä.
KV 13.12.2010 § 304
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”Valtuutettu Simo Korpela teki valtuutettu Marjatta Salosen kannattamana seuraavan
muutosesityksen (numero 2): "Kirkkokankaantien valaisuun 50 000 euroa vuodelle
2011, 50 000 euroa vuodelle 2012 ja 50 000 euroa vuodelle 2013." Puheenjohtajan
äänestysehdotuksen mukaisesti suoritettiin äänestyslaitteella äänestys, jonka aikana
ne, jotka ovat kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen kannalla valitsevat JAA ja
ne, jotka ovat Simo Korpelan 2. muutosesityksen kannalla vastaavat EI. Pidetyssä
äänestyksessä annettiin yhteensä 86 ääntä, joista JAA-ääniä oli 41 ja EI-ääniä 45.
Puheenjohtaja totesi, että näin ollen Simo Korpelan 2. muutosesitys on tullut
hyväksytyksi.”
Määräraha on käytetty valaistuksen rakentamiseen Kirkkokankaantielle
kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Kaupunginvaltuuston päätöstä tehtäessä ei noudatettu teknisen lautakunnan
määrittelemiä periaatteita (tela 4.4.2000 §159), jotka koskevat yksityisteiden
valaistuksen rakentamisesta, kunnossapitoa, omistussuhteita ja energiakustannuksia.
Niiden mukaan tekninen toimiala ei rakenna valaistuksia yksityisteille, mutta se voi
ottaa yksityisteiden omalla kustannuksellaan rakennuttamia uusia tievalaistuksia
korvauksetta omistukseensa ja huolehtia sen jälkeen niiden kunnossa- ja ylläpidosta.
Järjestelyn ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta, tekninen toimiala on
hyväksynyt valaistussuunnitelman ja työ on teetetty teknisen toimialan hyväksymällä
urakoitsijalla. Päätös liitteenä.
Kaupunginvaltuuston päätös on selkeä: Valtuusto on päättänyt, että
Kirkkokankaantien valaisuun käytetään 150 000 €. Tämä on laitettu täytäntöön
päätöksen mukaisesti. Muita päätöksiä asiasta ei ole tehty. Infrajohtaminen on
12.8.2021 pyytänyt lausunnon Suomen Kuntaliitolta, onko valtuuston päätös tulkittava
niin, että koko Kirkkokankaantie valaistaan.
Suomen Kuntaliiton lausunto valtuustopäätöksen sitovuudesta 24.8.2021:
”Täältä käsin emme pysty sanomaan, mitä viittaamassanne päätöksessä on päätetty ja
miten päätöstä pitäisi tulkita. Tuosta päätössiteerauksesta ei ilmene juuri mitään eikä
käytössä ollut mitään valmisteluunkaan liittyvää aineistoa. Kyseinen tie on
kertomanne mukaan kunnan hoidossa oleva, asemakaava-alueen ulkopuolella oleva
tie. Määräraha on käytetty valaistuksen rakentamiseen. Kyse ei liene ollut ainakaan
avustuksesta. Onko nyt jossain säädetty (tai sovittu), että kunnan pitäisi rakentaa koko
tietä koskeva valaistus? Enemmälti kunnalla itsellään täytyy olla käsitys siitä, mistä on
kunnassa aikoinaan päätetty ja miksi.”
Infrajohtaminen on 12.8.2021 pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa yksityisteiden
avustuskäytännöstä: Nykyisen yksityistielain mukaan kunta päättää sen varoista
yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön
valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai
osaksi kunnan suoritettavaksi. Koskeeko tämä myös yksityisteitä, joiden hoidosta on
sovittu kuntaliitossopimuksissa vuonna 1939 ja 1966? Voiko kunta siis päättää
avustuskäytännöstä riippumatta siitä, mitä yksityisteiden hoidosta on sovittu
kuntaliitossopimuksissa? Lisäksi Suomen Kuntaliitolta on kysytty, mikä on oikea termi
yksityistielle, jolle ei ole tehty yksityistietoimitusta?
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Suomen Kuntaliiton lausunto kuntaliitospäätösten sitovuuksista ja millä termillä tulee
kutsua järjestäytymätöntä yksityistietä 24.8.2021:
”Kuntaliitossopimuksia ei ollut käytössä, mutta en nyt äkkiseltään keksinyt, mikä tässä
olisi ongelma. Kyllähän tuo yksityistielain 84 §:n sääntely antaa kunnille
mahdollisuuden päättää mm. avustuksista. Siinä ei oteta kantaa
kuntaliitossopimuksiin enkä huomannut lain esitöissä muuallakaan otetun tähän
kantaa. Sen sijaan esitöissä (HE 147/2017 vp.) todetaan avustusten myöntämisen
edellytyksistä mm.:
”Pykälässä säädettäisiin kunnan jakamista yksityistieavustuksista. Kunnat voisivat
edelleen päättää vapaasti yksityisteiden tienpitoon myönnettävistä avustuksista
voimassa olevan lain mukaisesti. Kuntien avustuksille säädettäisiin kaksi
avustuskriteeriä. Avustettavan yksityistien tulisi olla järjestäytynyt tiekunnaksi ja
tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen yksityistierekisterissä sekä tie- ja
katuverkon tietojärjestelmässä tulisi olla ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään,
kuten myös 83 §:ssä valtionavustuksista säädettäisiin. Avustuskriteereillä
varmistettaisiin muun muassa tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus
yksityistierekisterissä sekä kannustettaisiin järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan
olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa
tienpidossa.””
”Oikeuskirjallisuudessa yksityinen tie on määritelty yleisen tien vastakohtana.
Muunlaiset kulkuväylät kuin maantiet ja kadut ovat yksityisiä teitä. Kirjallisuuden
mukaan yksityisteitä ovat oikeudellisen asemansa puolesta toimitusteiden lisäksi
myös sopimustiet ja kiinteistöjen omatkin tiet, vaikka näihin ei normaalisti sovelleta
yksityistielakia. Välttämättä termi yksityistie ei itsessään ole siten väärä.”
Lopuksi Suomen Kuntaliiton lakimies toteaa, että ”Meillä ei ole yksityistieasioissa
erityisasiantuntemusta. Olemme ohjeistaneet kuntia olemaan näissä asioissa
yhteydessä Suomen Tieyhdistykseen, jossa on parempi asiantuntemus aihepiiristä.
Kannattaakin tarvittaessa olla vielä sinne suoraan yhteydessä.”
Infrajohtaminen on 6.9.2021 pyytänyt lausuntoa Suomen Tieyhdistykseltä
kuntaliitossopimusten sitovuudesta ja mikä on oikea termi yksityistielle, johon ei ole
tehty yksityistietoimitusta, mutta joka on yksityistielain alainen.
Suomen Tieyhdistyksen lausunto 29.9.2021:
1. ”Yksityistielaissa ei ole mitään säädöksiä liittyen yksityistieavustuksiin
kuntaliitosten yhteydessä. Kunta saa itsenäisesti päättää miten yksityisteitä
avustaa. Tiekunta tosin pitää olla perustettuna, jotta yksityistielain mukaista
avustusta kunta tai valtio voi myöntää. Suomen Tieyhdistyksellä ei ole tiedossa,
että tuollaisten vanhojen sopimuksien sitovuutta olisi testattu oikeudessa.
Näkemyksemme mukaan, kunta voi tehdä uusia päätöksiä ja vetäytyä
yksityisteiden hoidosta ja avustuksesta niin halutessaan.”
2. ”Järjestäytymätön yksityistie on oikea nimi silloin, kun tieoikeudet ovat olemassa,
mutta tiekuntaa ei ole perustettu. Määritelmä yksityistielaissa; yksityistiellä
sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää,
johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus.
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Sopimustiestä puhutaan silloin, kun tieoikeuksia ei ole tietoimituksessa
perustettu, vaan oikeus tien käyttämiseen perustuu kiinteistöjen omistajien
välisiin sopimuksiin.”
Käytyjen keskustelujen pohjalta lienee tarpeen selventää yksityistien käsitettä.
Asemakaava-alueella olevat kadut ovat kaupungin katuja, kaupungin omistuksessa ja
niiden hoito ja kunnossapito kuuluvat kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti.
Asemakaava-alueen ulkopuolella olevat tiet ovat valtion omistamia maanteitä tai
yksityisteitä.
Kaupunki voi halutessaan tukea yksityisteitä joko maksamalle niille avustusta tai
ottamalla ne kokonaan tai osittain hoitoonsa. Uusi yksityistielaki tuli voimaan vuoden
2019 alussa. Lain tullessa voimaan Suomen Kuntaliitto pohti perusteellisesti
avustusasian tulkintaa erityisesti tapauksissa, joissa tien kunnossapito on otettu
kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain. Lopputulema oli, että myös tässä
tapauksessa on katsottava olevan kyse kunnan avustuksesta. Se, miten hoito on
järjestetty tai onko yksityistie järjestäytynyt tai järjestäytymätön eivät vaikuta siihen,
onko kyseessä yksityistie. Myöskään kaupungin maanomistus ei tee tiestä kaupungin
tietä, vaan kaupunki on yksi osakas muiden maanomistajien joukossa. Vain
asemakaava-alueella olevat kadut ovat kaupungin katuja.
Uuden yksityistielain myötä kunnan avustuksia myönnetään vain järjestäytyneille
tiekunnille. Tämä yksistään on usein riittävä syy perustaa tiekunta.
Kirkkokankaantie on yksityistie, jonka kaupunki on ottanut hoitoonsa.
Kirkkokankaantie ei ole järjestäytynyt eli sille ei ole perustettu tiekuntaa, koska
järjestäytymiselle ei ole aiemmin ollut tarvetta.
Kirkkokankaantien kokonaispituus on noin 4,7 km. Kirkkokankaantien itäinen osuus
noin 300 metrin matkalta on asemakaava-alueella olevaa katua Pörkkinäistentieltä
alkaen. Kirkkokankaantiellä ei ole avointa joukkoliikennettä. Tiellä on tapahtunut kaksi
onnettomuutta vuosina 2014-2019. Molemmat onnettomuudet ovat olleet tieltä
suistumisia suoralla tieosuudella. Onnettomuudet johtuvat suurella
todennäköisyydellä liian suuresta tilannenopeudesta. Tien liikennemäärä on 482 ajon
/vrk, josta raskasta liikennettä on 11 %. Nopeusrajoitusta 60 km/h noudattaa 64 %
autoilijoista. Mittaus on suoritettu 2.-5.8.2019.
Kirkkokankaantie on valaistu välillä Pörkkinäistentie-Timperinkuja ja valaisematon
välillä Timperinkuja-Preiviikintie (mt 12861). Valaisemattoman osuuden pituus on 2040
m. Kustannusarvio valaistuksen rakentamiselle puuttuvalle osuudelle on 150 000 -170
000 €. Osa valaistuksesta sijoittuisi yksityisen maanomistajan maille ja sen
rakentaminen ja puiden poisto tarvittavilta osin edellyttää maanomistajan luvan.
Asutus on erittäin vähäistä.
Kaupunki ei käytä investointirahaa yksityisteiden perusparantamiseen tai valaistuksen
rakentamiseen. Kaupungin tulee kohdella kaikkia yksityisteitä tasapuolisesti ja
samojen periaatteiden mukaisesti.
Yksityistielaissa linjataan tienpidon avustuksista seuraavasti:
”84 § Kunnan avustus
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Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista,
avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai
kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä
avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot
yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin
kuin 50 §:ssä edellytetään”.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon Esa J.
Anttilan valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon Esa J.
Anttilan valtuustoaloitteeseen. Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä
lausuntoon seuraavan lauseen: Porin kaupungin tulee olla aloitteellinen osapuoli
kaupungin hoidossa olevien järjestäytymättömien yksityisteiden osalta
yksityistietoimituksen suorittamiseksi.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 843
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Valtuutettu Esa J. Anttila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021 §
24 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän
investointipäätöksen toimeenpanoa: Kirkkokankaantien keskeneräisen
katuvalaistusrakentamisen loppuunsaattaminen Kaupunginvaltuusto lähetti asian
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
1.2.2021 § 73 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 2.11.2021 §
253) ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
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Kaupunginvaltuusto, § 121,24.05.2021
Sivistyslautakunta, § 179,14.09.2021
Kaupunginhallitus, § 695,04.10.2021
Kaupunginhallitus, § 844, 03.12.2021
§ 844
Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen
ajalla 1.8. – 31.7, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki
PRIDno-2021-2477
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 121
SDP:n valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Pirjo Mäki jätti
kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:
Valtuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme selvitettäväksi, kuinka paljon
kelpoisten, Porin kaupungin palveluksessa koko lukuvuoden työskentelevien
määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalle 1.8.-31.7. maksaisi ja miten se olisi
mahdollista toteuttaa.
Tämä vaikuttaa myös oleellisesti kaupungin imagoon.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

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

1 HR_yksikön lausunto 13.9.2021 opettajien opettajien palkkaamisesta kesäajaksi
SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 24.5.2021 § 121 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin
palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaamista ajalla 1.8. –
31.7. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.5.2021 § 121 pyytää
aloitteesta sivistyslautakunnan ja HR-yksikön lausunnot .
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 14.9.2021 § 179)
ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä HR-
lausunto on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 844
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 HR_yksikön lausunto 13.9.2021 opettajien opettajien palkkaamisesta kesäajaksi
SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 24.5.2021 § 121 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin
palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaamista ajalla 1.8. –
31.7. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.5.2021 § 121 pyytää
aloitteesta sivistyslautakunnan ja HR-yksikön lausunnot.
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Asian aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 14.9.2021 § 179) ovat
luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä HR-
lausunto on asian liitteenä.
Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.10.2021 § 695 esittelijä poisti asian listalta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.11.2021 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman
vuosille 2022-2024. Talousarvioon on sisällytetty 100 000 euroa kaikille
suunnitelmavuosille. Opettajien kesäaikaista palkkausta muutetaan siten, että
vakituisesti tai määräaikaisesti virkaan valitulle ja pätevälle opettajalle maksetaan
palkkaa koko lukuvuoden ajan 1.8 -31.7. Muutos ei koske sijaiseksi valittuja.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 845
Porin tilastollisen osa-aluejaon päivittäminen
PRIDno-2021-5540
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Maria Viljanen
kirsi-maria.viljanen@pori.fi
Liitteet

1 Uudet tilastolliset osa-alueet
2 Vanhat tilastolliset osa-alueet
3 Karttalinkki Tilastollisten osa-alueiden päivittämisen karttoihin
Tilastollinen osa-aluejako on koko Porin käsittävä aluejakoluokitus, jota käytetään
kunnan sekä Tilastokeskuksen tilastotuotantoa varten. Tilastollista osa-alueluokitusta
on hyödynnetty aiemmin mm. Porin tilastollisen vuosikirjan laadinnassa.
Tarkoituksenmukaisella osa-alueluokituksella saadaan kerättyä osa-aluekohtaista
tilastotietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin suunnittelussa ja alueiden
kehittämisessä. Osa-aluejako on kolmetasoinen, jakautuen tarkimmalla tasolla
pienalueisiin, välitasolla tilastoalueisiin ja karkeimmillaan suuralueisiin.
Voimassa oleva Porin tilastollinen osa-aluejako on monin paikoin vanhentunut, eikä
vastaa nykypäivän tilastoinnin ja suunnittelun tarpeita. Tilastollisen osa-aluejaon
päivitystyö käynnistyi vuonna 2020, jolloin perustettiin työryhmä pohtimaan osa-
aluejaon päivittämisen suuntaviivoja. Osa-alueluokituksen päivitystyötä on tehty
yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Päivityksen yhteydessä on pyritty
yhdenmukaistamaan suuralueluokitus ja kaupungin palvelualueet vastaamaan
toisiaan. Yhdenmukaisella aineistorajauksella mahdollistetaan tilastollisten
tarkastelujen mahdollisimman tehokas ja laadukas hyötykäyttö.
Päivitetty osa-aluejako korvaa Porin edellisen osa-aluejaon ja se tulee käyttöön
vuonna 2022. Päivitetty osa-aluejako lähetetään Tilastokeskukselle. Osa-aluetieto
päivitetään myös Porin kaupungin tietokantaan, jolloin osa-aluetieto liittyy
tietokannassa oleviin tietoihin, kuten kiinteistö, rakennus ja väestötietoihin. Päivityksiä
pyritään tekemään jatkossa mahdollisimman vähän, jotta vuosittainen tilastovertailu
mahdollistuu.
Tilastollinen osa-aluejako tulee toimittaa Tilastokeskukselle 17.12.2021 mennessä,
jotta aluejako tulee voimaan vuonna 2022.
Tilastollisen osa-aluejaon mahdollisesta päivittämisestä vastaa kaupunkisuunnittelu.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Porin tilastollisen osa-aluejaon muutokset
valtuuttaa kaupunkisuunnittelun päivittämään tarvittaessa osa-aluejakoa
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
Tiedoksi
Tilastokeskus (viimeistään 17.12.2021 mennessä), Sivistystoimiala, Elinvoima- ja
ympäristötoimiala, Talous- ja hallintoyksikkö
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Kaupunginvaltuusto, § 195,20.09.2021
Sivistyslautakunta, § 219,12.10.2021
Tekninen lautakunta, § 261,02.11.2021
Kaupunginhallitus, § 846, 03.12.2021
§ 846
Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius
PRIDno-2021-4397
Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 195
Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
” Valtuustoaloite Sampolan alueen reliefistä
Sampolassa entisen liikekeskuksen tontilla on Kerttu Horilan vuonna 1981 tekemä
reliefi. Reliefi kuvaa sampolalaisten elämää. Alun perin reliefi sijaitsi keskeisellä
paikalla liikekeskustan edessä olleella aukiolla. Tänä päivänä reliefi on puiden ja
pensaiden peittämänä hoitamattoman tontin reunassa. Sampolan kerrostalojen pihat
ovat pääsääntöisesti erinomaisesti hoidettuja ja kauniita.
Ehdotan, että kaupunki etsii reliefille paremman paikan Sampolasta. Samalla
hoitamaton tontti keskellä Sampolaa olisi siivottava.
Porissa 10.9.2021
Sinikka Alenius, kaupunginvaltuutettu, SDP”
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta, 12.10.2021, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Valtuutettu Sinikka Alenius on tehnyt 10.9.2021 valtuustoaloitteen liittyen Kerttu
Horilan vuonna 1981 valmistuneeseen keramiikkareliefiin, joka sijaitsee Sampolassa.
Aloitteessa esitetään reliefin siirtämistä toisaalle Sampolassa alueen
hoitamattomuuden vuoksi.
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Alueelta, jolla reliefi sijaitsee, on purettu liikerakennus vuonna 2019. Porin kaupungin
infrayksikkö on sisällyttänyt vuoden 2022 investointiohjelmaansa ko. alueen
saneerauksen. Ilmipuistoksi nimetty alue kunnostetaan, teoksen lähialue kivetään,
sinne istutetaan pensaita sekä tuodaan istuskelupenkkejä ja teoksen valaistusta
lisätään. Toimenpiteistä on sovittu taiteilijan kanssa. Sivistyslautakunta katsoo, että
töiden valmistuttua reliefi saa jälleen arvoisensa ympäristön, eikä teoksen siirto ole
aiheellista.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon ja lähettää sen tiedoksi
kaupunginhallitukselle
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 02.11.2021, § 261
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjetta Sipiläinen-Salo, Ismo Ahonen
pirjetta.sipilainen-salo@pori.fi, ismo.ahonen@pori.fi
kaupunginpuutarhuri
Teknisen toimialan lausunto: Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius
PRIDno-2021-4397
Aikaisempi käsittely: Kaupunginvaltuusto, 20.9.2021
Aloite
Valtuutettu Sinikka Alenius on tehnyt 10.9.2021 valtuustoaloitteen liittyen Kerttu
Horilan vuonna 1981 valmistuneeseen keramiikkareliefiin, joka sijaitsee Sampolassa.
Aloitteessa esitetään reliefin siirtämistä toisaalle Sampolassa alueen
hoitamattomuuden vuoksi.

Teknisen toimialan lausunto
Alueelta, jolla reliefi sijaitsee, on purettu liikerakennus vuonna 2019. Porin kaupungin
teknisen toimialan infrayksikön vuoden 2022 investointiohjelmaan on sisällytetty ko.
alueen, Ilminpuiston, saneerauksen aloittaminen. Puisto kunnostetaan ja teoksen
ympärille kivetään aukio, istutetaan pensaita sekä tuodaan istuskelupenkkejä.
Keramiikkareliefi tullaan myös valaisemaan kohdevaloin. Kaikista Ilminpuistossa
tehtävistä keramiikkareliefin lähiympäristön toimenpiteistä on sovittu taiteilijan
kanssa. Tekninen toimiala katsoo, ettei teoksen siirto ole aiheellista, koska
Ilminpuiston saneerauksen valmistuttua keramiikkareliefi saa jälleen arvoisensa
ympäristön.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
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Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon ja lähettää sen tiedoksi
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 846
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 §
195 valtuustoaloitteen koskien Sampolan alueen reliefiä. Kaupunginvaltuusto lähetti
asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
27.9.2021 § 670 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan
lausunnot.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 12.10.2021 § 219 ja
teknisen lautakunnan lausunto 2.11.2021 § 261) ovat luettavissa asian
historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 316,03.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 102,24.05.2021
Kaupunginhallitus, § 405,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 566,23.08.2021
Kaupunginhallitus, § 612,06.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 188,20.09.2021
Kaupunginhallitus, § 678,04.10.2021
Kaupunginhallitus, § 768,01.11.2021
Kaupunginvaltuusto, § 226,15.11.2021
Kaupunginhallitus, § 847, 03.12.2021
§ 847
Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2021
PRIDno-2021-1264
Kaupunginhallitus, 03.05.2021, § 316
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

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

Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 102
Liitteet

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 188
Liitteet

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

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

1 Talousraportti 1-8 2021
2 Vuoden 2021 tuloksen muodostuminen
3 Henkilöstö 1-8 2021
4 Investoinnit 1-8 2021
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 myöntänyt perusturvalle yhteensä 3,64 miljoonan
euron määrärahalisäykset. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen. Ennusteen mukaan perusturvan talous

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021

50 (139)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 768
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Investoinnit 1-9 2021
2 Henkilöstö 1-9 2021
3 Talousraportti 1-9 2021
4 Vuoden 2021 tuloksen muodostuminen
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 M€ säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 myöntänyt perusturvalle yhteensä 3,64 miljoonan
euron määrärahalisäykset. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen. Ennusteen mukaan perusturvan talous
toteutuu oman toiminnan osalta muutetun talousarvion mukaisena, mutta
erikoissairaanhoidon kustannusten osalta ennusteeseen sisältyy 4,1 M€ ylitysarvio.
Koronatilanteen arvioidaan aiheuttavan vuoden loppuun mennessä n. 8 M€
kustannukset koko kaupungin tasolla. Vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon
koronakustannusten korvaukset haetaan kahdessa erässä. Ensimmäisellä
hakukierroksella (loka-marraskuu 2021) haetaan korvauksia ajalta 1.1.-31.8.2021.
Toinen hakukierros korvauksista ajalta 1.9.-31.12.2021 toteutetaan vuoden 2022
alussa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon, jonka
mukaan alkuvuonna 2022 saatavat korvaukset tulee kirjanpidollisesti kohdistaa
vuodelle 2021. STM:n uuden ohjeistuksen mukaan koronakustannukset korvataan
täysimääräisesti ja kustannukset korvataan pääosin laskennallisina
valtionavustuksina. Avustushakumateriaalin perusteella tehdyt alustavat laskelmat
osoittavat, että saatavat korvaukset riittävät kattamaan koronatilanteesta aiheutuneet
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kustannukset Porissa. Koronatilanteella on kuitenkin myös muita talousvaikutuksia,
kuten maksutuottojen menetykset, joita ei suoraan korvata. Mahdollisuutta hakea
harkinnanvaraista korvausta maksutuottojen menetyksiin toisen hakukierroksen
yhteydessä selvitetään.
Negatiiviset vaikutukset maksutuottoihin näkyvät etenkin sivistystoimialalla. Kulttuuri-
ja liikuntalaitokset olivat täysin suljettuina keväällä ja pääsymaksuja jäi merkittävästi
kertymättä. Liikuntapaikoista etenkin uimahallien pääsymaksujen osuus on
merkittävä toimialan tuottojen kannalta. Syksyn osalta pääsymaksujen kertymä on
noussut, mutta ei kuitenkaan vielä koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Lukukausi- ja
kurssimaksuien osalta jäädään myös talousarviosta. Esimerkiksi kansalaisopiston
kurssien ryhmäkokoja on pidetty koronan vuoksi pienempinä. Maksutuottoja on
vähentänyt myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen.
Tilojen käyttömaksut jäävät talousarviota alemmalle tasolle koronatilanteen
aiheuttamien tilojen sulkujen ja käyttörajoitusten vuoksi. Kokonaisuudessaan
sivistystoimialan toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta n. 1,3 miljoonaa
euroa. Tästä koronatilanteesta välittömästi aiheutuneet tuottojen menetykset ovat
arviolta 1,15 miljoonaa euroa.
Sivistystoimialalla henkilöstökuluja ovat nostaneet varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.
alkaen. Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska toiminnot ovat palautuneet pääosin
normaalille tasolle. Aine- ja tarvikeostojen kasvuun ovat vaikuttaneet
oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
oppimateriaalihankinnat. Lisäksi koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu
puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja. Toimintakulut tulevat ylittymään
arvion mukaan noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintakatteen kasvu viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan on 6,6 prosenttia. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli
se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ja varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen alentamista ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion
päätöksiä ei vielä ollut. Talousarvio laadittiin myös siltä pohjalta, että koronatilanne ei
vaikuta talouteen vuonna 2021. Lisäksi oppilashuollon resurssointia on lisätty vuoden
2021 aikana lainsäädännön edellyttämälle tasolle erillisellä päätöksellä. Kaikki edellä
mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on,
että sivistystoimialan talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 2,5
miljoonaa euroa. Huomioiden sivistystoimialan arvioitu osuus tulevista
koronakorvauksista (0,4 M€), olisi ylitys n. 2,1 miljoonaa euroa ja edelleen pienempi,
mikäli pääsymaksutuottojen menetyksiin myönnetään harkinnanvaraista tukea.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi. Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen koronatuet
vuodelle 2021 maksettiin kesäkuun lopussa, jolloin Porille myönnettiin julkisen
henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin yhteensä 490
000 euroa. Joukkoliikenne on lisäksi saamassa vielä noin 450 000 euron
valtionavustuksen liittyen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Ilmastoperusteisella
tuella valtio osallistuu lainsäädännöllä kovennettujen kalustovaatimusten ja puhtaiden
käyttövoimien tuomiin lisäkustannuksiin toimivaltaisille viranomaisille. Porin kaupunki
saa poikkeuksellisen ja ennakoimattoman suuren avustuksen vuonna 2021, koska
kaupunki on käyttänyt uusiutuvaa polttoainetta Porin Linjat Oy:n tuotannossa vuosina
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2020-2021. Seuraavina vuosina ilmastoperusteisen tuen ei kuitenkaan odoteta
säilyvän yhtä suurena, koska muissa keskisuurissa kaupungeissa aloitetaan
liikennöintiä sähköbusseilla ja tuki jaetaan kaupungeille puhtailla käyttövoimilla
tuotettujen linjakilometrien mukaan.
Maksetut työllistämispalkat ovat kasvaneet 168 000 euroa (6,5 %) viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtuu osaksi työpajojen
työllistämistarpeen kasvusta, sillä Yyterin kunnossapitoon tarvittiin kesä-elokuussa
lisätyöpanosta huollattamaan yleisöryntäyksen kokenutta Yyteriä. Tällä hetkellä on
arvioitu, että työllistämispalkat tulevat ylittämään talousarvion n. 0,7 M€. Kuluja
aiheuttavat sovitut työllistämisjaksot ja työllisyysehdon täyttämiseksi välttämättömät
jaksot sekä ns. velvoitetyöllistämiset. Velvoitetyöllistämisellä huolehditaan, ettei
kaupungille aiheudu työmarkkinatuen kuntaosuuksia asiakkaista, joiden
työllistämiseen on jo käytetty kaupungin rahoitusta. Myös normaalia
työllistämisjaksojen rahoittamistoimintaa jatketaan loppuvuonna, mutta volyymia
arvioidaan tarkasti kuukausittain. Kokonaisuutena elinvoima- ja ympäristötoimiala
pysyy talousarviossa.
Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä)
osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut
eivät ylitä talousarviota. Sääolosuhteet ja niistä mahdollisesti
aiheutuvat talvikunnossapidon tehtävät muodostavat kuitenkin pienen riskin
toimintakulujen lisääntymiseen loppuvuonna. Toimintatuottojen tämän hetken
ennuste on, että myyntituotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa
euroa koronatilanteen vuoksi alentuneiden pysäköintimaksujen ja kiinteistöhoidon
yhtiöille tekemien työkohteiden vähenemisen myötä. Tukiin ja avustuksiin on tulossa
avustusta kaupunkipuisto -hankkeeseen. Muissa tuotoissa pysäköintivirhemaksujen
ennustetaan jäävän koronatilanteen vuoksi noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviosta.
Toimintakatteen osalta vuosiennuste on siten 0,15 miljoonaa euroa talousarviota
heikompi.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa, mutta
Porin pelastustoiminnan kustannusten odotetaan jäävän n. 0,4 M€ talousarviota
pienemmiksi.
Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet
tulevat ylittämään talousarvion. Siinä missä kuntaosuudet kasvoivat vuosien 2018 ja
2019 välillä vain 0,2 prosenttia, nähtiin viime vuonna merkittävä yli 33 prosentin kasvu
johtuen lisääntyneestä pitkäaikaistyöttömyydestä ja koronatilanteen aiheuttamista
haasteista. Koronatilanteen jatkuessa kuntaosuudet ovat edelleen olleet
kasvussa vuonna 2021. Tammi-syyskuun kirjanpidollinen tilanne osoittaa nyt n. 7
prosentin (0,3 M€) kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Toistaiseksi ennuste on kuitenkin laadittu niin, että toimialoille kohdistamattomat
erät kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisesti.
Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen
investointimenoja, jotka eivät ole henkilöstömenoja, ei enää raportoida
tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus omaan käyttöön -erä ja toimintamenot
toimialoille kohdistamattomien erien osalta eivät toteudu talousarvion mukaisesti.
Muutoksella ei ole nettovaikutusta tulokseen.
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Henkilöstö
Syyskuussa koko henkilöstön määrä oli 6454. Vakinaisen henkilöstön määrä laskee
edelleen, 4960 (- 64 vuoden alusta). Määräaikaisten määrä on kasvanut ja oli 699
(+184 elokuuhun verrattuna). Määräaikaisista palvelussuhteista 180 on sivuvirkaisia ja
tyypillisesti kansalaisopiston työntekijöitä. Sijaisia elokuun lopussa oli 578 (+63
elokuuhun verrattuna). Työllistettyjä oli 198 henkilöä.
Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita vuoden alusta lukien on 283 (+ 34 verrattuna
samaan ajanjaksoon viime vuonna). Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat hieman
vähentyneet, mutta irtisanoutumiset (muun muassa toisen työnantajan palvelukseen
siirtymiset) ovat selvästi kasvaneet.
Henkilötyövuosien kertymä kuvaa parhaiten keskimääräistä henkilöstömäärää ja
mahdollistaa vertailun edeltävään vuoteen. Syyskuun loppuun mennessä koko
henkilöstön henkilötyövuosikertymä oli 4278 (-11 henkilötyövuotta viime vuoteen
verrattuna). Toisin sanoen tähän asti henkilöstöä on ollut viime vuoteen verrattuna
vähemmän. Sijaisten ja määräaikaisten kuukausitoteumat ovat kasvaneet
sivistystoimialalla ja kehityksen jatkuessa on todennäköistä, että vuoden 2021
kokonaiskertymä päätyy viime vuotta suuremmaksi.
Täyttölupahakemuksia on tehty elokuun loppuun mennessä 225 (+29 viime vuoteen
verrattuna). Kaikki hakemukset on hyväksytty.
Terveysperusteisia poissaoloja raportoidaan väliaikaisesti Terveystalon Sirius HR ja
Extranet -järjestelmistä. Luvut ovat suuntaa antavia ja suhteutuvat työntekijämäärään,
eivät henkilötyövuosiin, kuten Sarastian BI-järjestelmästä jatkossa saatavat luvut.
Henkilöstömäärään suhteutettuna terveysperusteisia poissaoloja on ollut syyskuuhun
mennessä vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauspoissaoloja on ollut 13,6 kpl/
henkilö, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 15,8/ henkilö. Kumulatiivisia
poissaolopäiviä (yht. 95 596 kpl) on edelleen n. 10 000 päivää vähemmän kuin
vastaavaan aikaan vuonna 2020. Terveenä (ei lainkaan sairauspoissaoloja) on
syyskuuhun mennessä ollut 32 % henkilöstöstä (vuonna 2020 27 %). Poissaoloissa on
havaittavissa loppuvuodelle tyypillistä kasvua. Syyskuussa terveysperusteisia
poissaoloja on ollut 2000 kpl enemmän kuin elokuussa.
Investoinnit
Pohjois-Porin monitoimitalon osalta määrärahaa jää tänä vuonna käyttämättä n. 3 M
€. Vastaava määräraha on huomioitu vuoden 2022 investointikehyksessä.
Verotulot
Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä
on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2021 helmikuussa,
mistä alkaen Porin veroprosentin korotus on huomioitu jako-osuudessa.
Veroprosentin korotuksen vaikutus kunnallisveron kasvuun on 3,7 %. Toinen
merkittävä tekijä on yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden korotus kunnille ja
kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden
2020 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,5 M€.
Koronatilanteen takia kuntien osuus yhteisöverosta on toista vuotta korotettuna 10
prosentilla (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, viime ja tänä vuonna 42,13 %). Jako-
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osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien vuosien tasolle.
Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat
maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä
tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali
määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska
vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden
ennustetta.
Verotuloja on syyskuun lopussa kertynyt 77,7 % talousarvion odotuksesta. Viime
vuonna tähän aikaan oli kertynyt 75,1 % koko vuoden kertymästä. Merkittävimmät
tekijät paremmalle kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen
aikataulumuutos. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti lokakuussa
tehtävä jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanteen kehitys vaikuttaa
talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Kuntaliiton syyskuussa julkaisema verokehikko näyttää koko vuoden
verotuloennusteeksi 340,5 M€. Ennuste on 1,6 M€ parempi kuin talousarvio (338,9 M
€).
Valtionosuudet
Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan alkuperäisten valtionosuuspäätösten ja
talousarvion mukaisesti.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa Porin Satama Oy:n korkotuloutuksen arvioidaan toteutuvan n. 1 M€
talousarviota alemmalla tasolla.
Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Tammi-elokuun tilanteeseen verrattuna sivistystoimialan ennuste on heikentynyt n. 1
M€, joten vuoden 2021 tulosennuste on nyt laskenut -15,7 miljoonaan euroon.
Ennuste perustuu oletukselle, että valtiolta saatavat avustukset kattavat sosiaali- ja
terveystoimen koronakustannukset alustavien laskelmien osoittamalla tavalla
täysimääräisesti.
Vuonna 2020 tammi-syyskuun tulos oli noin 1,6 miljoonaa euroa heikompi kuin
nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot
jaksottuvat eri tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 226
Liitteet

1 Vuoden 2021 tuloksen muodostuminen
2 Investoinnit 1-9 2021
3 Talousraportti 1-9 2021
4 Henkilöstö 1-9 2021
Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 1.11.2021 § 768.
Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 847
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-10 2021
2 Investoinnit 1-10 2021
3 HR-mittarit lokakuu 2021
Toimialakohtaiset ennusteet
Kaupunginhallitukselle kuuluvista lentoliikenteen määrärahoista odotetaan
koronatilanteen vuoksi vähintään 0,5 miljoonan euron säästöä.
Konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä
talousarviossa pysytään.
Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 myöntänyt perusturvalle yhteensä 3,64 miljoonan
euron määrärahalisäykset. Summasta 2 M€ aiheutuu asiakasmaksulain
muutoksesta ja 1,64 M€ tehostetun palveluasumisen yksityisten palvelutuottajien
sopimushintojen korotuksista 1.7.2021 alkaen. Ennusteen mukaan perusturvan talous
toteutuu muutetun talousarvion mukaisena. Syyskuun ennusteeseen sisältynyt
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erikoissairaanhoidon yli neljän miljoonan euron ylitysennuste on poistettu, koska
Satasairaalalta 17.11. saadun arvion mukaan tilinpäätöksen yhteydessä tehtävät
kuntapalautukset kattavat kohonneet kustannukset.
Koronatilanteen arvioidaan aiheuttavan vuoden loppuun mennessä n. 8 M€
kustannukset koko kaupungin tasolla. Vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon
koronakustannusten korvaukset haetaan kahdessa erässä. Ensimmäisellä
hakukierroksella (loka-marraskuu 2021) haettiin korvauksia ajalta 1.1.-31.8.2021.
Toinen hakukierros korvauksista ajalta 1.9.-31.12.2021 toteutetaan vuoden 2022
alussa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon, jonka
mukaan alkuvuonna 2022 saatavat korvaukset tulee kirjanpidollisesti kohdistaa
vuodelle 2021. STM:n uuden ohjeistuksen mukaan koronakustannukset korvataan
täysimääräisesti ja kustannukset korvataan pääosin laskennallisina
valtionavustuksina. Avustushakumateriaalin perusteella tehdyt alustavat laskelmat
osoittavat, että saatavat korvaukset riittävät kattamaan koronatilanteesta aiheutuneet
kustannukset Porissa. Koronatilanteella on kuitenkin myös muita talousvaikutuksia,
kuten maksutuottojen menetykset, joita ei suoraan korvata. Mahdollisuutta hakea
harkinnanvaraista korvausta maksutuottojen menetyksiin toisen hakukierroksen
yhteydessä selvitetään.
Negatiiviset vaikutukset maksutuottoihin näkyvät etenkin sivistystoimialalla. Kulttuuri-
ja liikuntalaitokset olivat täysin suljettuina keväällä ja pääsymaksuja jäi merkittävästi
kertymättä. Liikuntapaikoista etenkin uimahallien pääsymaksujen osuus on
merkittävä toimialan tuottojen kannalta. Syksyn osalta pääsymaksujen kertymä on
noussut, mutta ei kuitenkaan vielä koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Lukukausi- ja
kurssimaksuien osalta jäädään myös talousarviosta. Esimerkiksi kansalaisopiston
kurssien ryhmäkokoja on pidetty koronan vuoksi pienempinä. Maksutuottoja on
vähentänyt myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen.
Tilojen käyttömaksut jäävät talousarviota alemmalle tasolle koronatilanteen
aiheuttamien tilojen sulkujen ja käyttörajoitusten vuoksi. Kokonaisuudessaan
sivistystoimialan toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta n. 1,35 miljoonaa
euroa, josta koronatilanteen aiheuttamat tuottojen menetykset ovat arviolta 1,2
miljoonaa euroa.
Sivistystoimialalla henkilöstökuluja ovat nostaneet varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.
alkaen. Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska toiminnot ovat palautuneet pääosin
normaalille tasolle. Aine- ja tarvikeostojen kasvuun ovat vaikuttaneet
oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
oppimateriaalihankinnat. Lisäksi koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu
puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja. Toimintakulut tulevat ylittymään
arvion mukaan noin 1,25 miljoonaa euroa. Toimintakatteen kasvu viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan on 5,7 prosenttia. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli
se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ja varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen alentamista ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion
päätöksiä ei vielä ollut. Talousarvio laadittiin myös siltä pohjalta, että koronatilanne ei
vaikuta talouteen vuonna 2021. Lisäksi oppilashuollon resurssointia on lisätty vuoden
2021 aikana lainsäädännön edellyttämälle tasolle erillisellä päätöksellä. Kaikki edellä
mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on,
että sivistystoimialan talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 2,6
miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.11.2021 päättänyt esittää
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kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää sivistystoimialan vuoden
2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2,6 miljoonan euron määrärahan
lisäyksen.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 0,7
miljoonan euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon
koronatilanteen aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman
kompensoimiseksi. Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen koronatuet
vuodelle 2021 maksettiin kesäkuun lopussa, jolloin Porille myönnettiin julkisen
henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin yhteensä 490
000 euroa. Joukkoliikenne on lisäksi saamassa vielä noin 450 000 euron
valtionavustuksen liittyen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Ilmastoperusteisella
tuella valtio osallistuu lainsäädännöllä kovennettujen kalustovaatimusten ja puhtaiden
käyttövoimien tuomiin lisäkustannuksiin toimivaltaisille viranomaisille. Porin kaupunki
saa poikkeuksellisen ja ennakoimattoman suuren avustuksen vuonna 2021, koska
kaupunki on käyttänyt uusiutuvaa polttoainetta Porin Linjat Oy:n tuotannossa vuosina
2020-2021. Seuraavina vuosina ilmastoperusteisen tuen ei kuitenkaan odoteta
säilyvän yhtä suurena, koska muissa keskisuurissa kaupungeissa aloitetaan
liikennöintiä sähköbusseilla ja tuki jaetaan kaupungeille puhtailla käyttövoimilla
tuotettujen linjakilometrien mukaan.
Maksetut työllistämispalkat ovat kasvaneet lähes 0,3 miljoonaa euroa (9 %) viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtuu osaksi työpajojen
työllistämistarpeen kasvusta, sillä Yyterin kunnossapitoon tarvittiin kesä-elokuussa
lisätyöpanosta huollattamaan yleisöryntäyksen kokenutta Yyteriä. Tällä hetkellä on
arvioitu, että työllistämispalkat tulevat ylittämään talousarvion n. 0,7 M€. Kuluja
aiheuttavat sovitut työllistämisjaksot ja työllisyysehdon täyttämiseksi välttämättömät
jaksot sekä ns. velvoitetyöllistämiset. Velvoitetyöllistämisellä huolehditaan, ettei
kaupungille aiheudu työmarkkinatuen kuntaosuuksia asiakkaista, joiden
työllistämiseen on jo käytetty kaupungin rahoitusta. Myös normaalia
työllistämisjaksojen rahoittamistoimintaa jatketaan loppuvuonna, mutta volyymia
arvioidaan tarkasti kuukausittain. Kokonaisuutena elinvoima- ja ympäristötoimiala
pysyy talousarviossa.
Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä)
osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut
eivät ylitä talousarviota. Sääolosuhteet ja niistä mahdollisesti
aiheutuvat talvikunnossapidon tehtävät muodostavat kuitenkin pienen riskin
toimintakulujen lisääntymiseen loppuvuonna. Toimintatuottojen tämän hetken
ennuste on, että myyntituotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaa
euroa koronatilanteen vuoksi alentuneiden pysäköintimaksujen ja kiinteistöhoidon
yhtiöille tekemien työkohteiden vähenemisen myötä. Tukiin ja avustuksiin on tulossa
avustusta kaupunkipuisto -hankkeeseen. Muissa tuotoissa pysäköintivirhemaksujen
ennustetaan jäävän koronatilanteen vuoksi noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviosta.
Toimintakatteen osalta vuosiennuste on siten 0,15 miljoonaa euroa talousarviota
heikompi.
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa, mutta
Porin pelastustoiminnan kustannusten odotetaan jäävän n. 0,4 M€ talousarviota
pienemmiksi.
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Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet
tulevat ylittämään talousarvion noin kahdella miljoonalla eurolla. Siinä missä
kuntaosuudet kasvoivat vuosien 2018 ja 2019 välillä vain 0,2 prosenttia, nähtiin viime
vuonna merkittävä yli 33 prosentin kasvu johtuen lisääntyneestä
pitkäaikaistyöttömyydestä ja koronatilanteen aiheuttamista
haasteista. Koronatilanteen jatkuessa kuntaosuudet ovat edelleen olleet
kasvussa vuonna 2021. Tammi-lokakuun kirjanpidollinen tilanne osoittaa nyt n. 7,5
prosentin (0,4 M€) kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kaupunginhallitus päättää 3.12.2021 kokouksessaan 2 M€ lisämäärärahapyynnön
osoittamisesta kaupunginvaltuustolle.
Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen omajohtoisen rakentamisen
investointimenoja, jotka eivät ole henkilöstömenoja, ei enää raportoida
tuloslaskelmassa. Tämän vuoksi valmistus omaan käyttöön -erä ja toimintamenot
toimialoille kohdistamattomien erien osalta eivät toteudu talousarvion mukaisesti.
Muutoksella ei ole nettovaikutusta tulokseen. Tehtäväkohdan ennusteessa ei ole
huomioitu tilinpäätöskirjauksia. Tilinpäätöksen yhteydessä kohdistamattomiin eriin
kirjataan muun muassa kaupungin lomapalkkavelan muutos ja erinäisiä
luovutusvoittoja ja -tappioita.
Henkilöstö
Lokakuussa koko henkilöstön määrä oli 6355. Vakinaisen henkilöstön määrä laskee
edelleen, 4952 (- 73 verrattuna lokakuuhun 2020). Sijaisten määrä on hieman
edeltävästä kuusta laskenut ja oli 499. Työllistettyjä oli 188 henkilöä. Muita
määräaikaisia oli 710 (+15 verrattuna lokakuuhun 2020) ja heistä 148 on sivuvirkaisia
tai -toimisia.
Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita vuoden alusta lukien on 306 (+ 51 verrattuna
samaan ajanjaksoon viime vuonna). Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat nyt kasvaneet
(+ 4 edeltävään vuoteen verrattuna). Erilaiset irtisanoutumissyyt ovat edelleen
viimevuotta korkeampia.
Henkilötyövuosien kertymä kuvaa parhaiten keskimääräistä henkilöstömäärää ja
mahdollistaa vertailun edeltävään vuoteen. Lokakuun loppuun mennessä koko
henkilöstön henkilötyövuosikertymä oli 4758, joka on sama kuin vuosi sitten. Koko
alkuvuoden kertymä on ollut edeltävää vuotta alhaisempi. Toisin sanoen, henkilöstöä
on ollut keskimäärin saman verran kuin edeltävänä vuotena. Sijaisten ja
määräaikaisten kuukausitoteumat ovat kasvaneet sivistystoimialan opetusyksikössä
sekä varhaiskasvatuksessa. Vuoden 2021 kokonaiskertymä tulee päätymään viime
vuotta suuremmaksi.
Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet -7,1 prosenttia edeltävään vuoteen
verrattuna. Vähenemää oli erityisesti vuoden alkupuolella huhtikuuhun mennessä,
jonka jälkeen poissaolot ovat olleet edeltävien vuosien tasolla. Vuodenaikaan nähden
tyypillisesti (elo- ja syyskuu) kasvussa olleet sairauspoissaolot ovat kääntyneet
laskuun. Vain Satakunnan pelastuslaitoksen, konsernipalvelujen ja
palveluliikelaitoksen terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet edeltävään vuoteen
verrattuna.
Terveystalon Sirius HR ja Extranet -järjestelmien tilastoinnin mukaan 27 prosentilla
henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauspoissaoloja, mikä on 3 prosenttiyksikköä
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enemmän kuin viime vuonna. Lokakuussa 15 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista
on aiheutunut mielenterveyden häiriöistä ja 30 prosenttia tuki- ja liikuntaelinoireista.
Mielenterveyspoissaolot ovat kääntyneen laskuun syksyn aikana.
Investoinnit
Pohjois-Porin monitoimitalon osalta määrärahaa jää tänä vuonna käyttämättä n. 3 M
€. Vastaava määräraha on huomioitu vuoden 2022 investointikehyksessä. Lisäksi
kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.11.2021 päättänyt esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää sivistystoimialan irtaimen
investointimäärärahaan 0,1 miljoonan euron lisämäärärahan. Perusteluna on se, että
oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
tietokonehankintaa ei otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa, ja tästä
syystä investointimääräraha ylittyy.
Verotulot
Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä
on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2021 helmikuussa, josta
alkaen Porin veroprosentin korotus on huomioitu jako-osuudessa. Veroprosentin
korotuksen vaikutus kunnallisveron kasvuun on 3,7 %. Toinen merkittävä tekijä on
yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden korotus kunnille ja kolmantena tekijänä on
kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2020 kiinteistöveroja on
tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,5 M€.
Koronatilanteen takia kuntien osuus yhteisöveroon on toista vuotta korotettuna 10
prosentilla (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, viime ja tänä vuonna 42,13 %). Jako-
osuuden korotus nostaa yhteisöveron kertymää aikaisempien vuosien tasolle.
Alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat
maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä.
Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy
aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen
päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista
tilittyi vasta vuoden 2021 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä
tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali
määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska
vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden
ennustetta.
Verotuloja on lokakuun lopussa kertynyt 85,7 % talousarvion odotuksesta. Viime
vuonna tähän aikaan oli kertynyt 84,1 % koko vuoden kertymästä. Merkittävimmät
tekijät paremmalle kertymälle ovat yhteisöverojen kertymä ja kiinteistöverotilityksen
aikataulumuutos. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa
tehtävä jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanteen kehitys vaikuttaa
talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.
Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulo on 340,5 M€ eli 1,6 M€
parempi kuin talousarvio. Marraskuun tilitysten valossa koko vuoden verotuloiksi
ennustetaan 341,5 M€ eli 2,6 M€ enemmän kuin talousarviossa.
Valtionosuudet
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Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan alkuperäisten valtionosuuspäätösten ja
talousarvion mukaisesti.
Muut tuloslaskelmaosan erät
Rahoitustuotoissa Porin Satama Oy:n korkotuloutuksen arvioidaan toteutuvan n. 1 M€
talousarviota alemmalla tasolla.
Suunnitelman mukaiset poistot ylittävät talousarvion vajaalla miljoonalla
eurolla. Lisäksi syksyn aikana on kirjattu purettujen rakennusten arvonalentumisia,
joten poistot ja arvonalentumiset yhteensä tulevat ylittämään talousarvion hieman yli
miljoonalla eurolla.
Tammi-syyskuun tilanteeseen (tulosennuste -15,7 M€) verrattuna ennustetta
parantaa erikoissairaanhoidon ylitysennusteen poistuminen ja verotuloarvion
kasvu. Ennustetta heikentää työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys ja poistoennusteen
tarkentuminen. Muutokset huomioiden vuoden 2021 tulosennuste on nyt -13,8
miljoonaa euroa. Ennuste perustuu oletukselle, että valtiolta saatavat avustukset
kattavat sosiaali- ja terveystoimen koronakustannukset alustavien laskelmien
osoittamalla tavalla täysimääräisesti.
Vuonna 2020 tammi-lokakuun tulos oli noin 2,9 miljoonaa euroa parempi kuin nyt. On
kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat
eri tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-lokakuun talous- ja
henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan Pelastuslaitos
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§ 848
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano
PRIDno-2021-5409
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022
Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet
vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja
liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa
tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos, tarkastustoimi
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§ 849
Talousarviomuutos vuodelle 2021, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät
PRIDno-2021-5549
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Talousarviossa 2021 toimialoille kohdistamattomien erien toimintakate on määritelty
valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Tehtäväkohdalle
budjetoiduista toimintamenoista merkittävin osa koostuu Kelalle maksettavista
työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa
pitkäaikaistyöttömien määrä sekä aktivointiaste. Kunta on velvollinen maksamaan
Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niiden työnhakijoiden osalta, joille on
maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niiden osalta, joille
työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1000 päivää. Maksuosuutta ei tarvitse maksaa,
jos työnhakija on ns. aktiivitoimenpiteissä kuten esim. kuntouttavassa työtoiminnassa,
työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai palkkatuetussa työssä. Porissa aktivoinnin
taso on hyvä verrattuna vastaaviin kokoisiin kaupunkeihin.
Pandemian aikana erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut merkittävästi ja
vastaavasti aktivointitoimenpiteiden järjestäminen on rajoitusten aikana ollut hieman
vähäisempää. Tästä syystä myös maksuosuuslistalla olevien määrät ovat kahden viime
vuoden aikana kasvaneet. Lokakuussa 2021 Porin työttömyysaste on laskenut
koronaa edeltävälle tasolle (10,9 %) mutta pitkäaikaistyöttömyys ei ole laskenut
samassa suhteessa. Tilanne on valtakunnallisesti kaikkialla sama. Pitkäaikaistyöttömiä
oli Porissa lokakuussa 1618 henkilöä. Maksuosuuslistalla oli lokakuussa 1458 henkilöä.
Se on enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2020 (1324 hlö) mutta vähemmän
kuin syyskuussa 2021 (1519 hlö).
Talousarviossa 2021 työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on varattu 4 950 000 euroa ja
lokakuun lopun kirjanpidollinen kertymä on jo 5 265 910 euroa. Kela laskuttaa
maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen, joten lokakuun kirjanpidollisessa
toteumassa on mukana kuntaosuus tammi-syyskuulta. Näin ollen loppuvuoden
aikana tehtäväkohdalle kirjataan vielä lokakuun, marraskuun ja joulukuun
kuntaosuudet. Lokakuun kuntaosuus on Kelalta marraskuussa saapuneen laskun
mukaan 556 257 euroa, mikä huomioiden toteuma ennen marras-joulukuun
kuntaosuuksia on 5 822 167 euroa. Olettaen että loppuvuoden maksuosuudet pysyvät
samalla tasolla tai laskevat hieman, on lopullinen toteuma vuonna 2021 hieman alle
seitsemän miljoonaa euroa ja ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin kaksi
miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden
2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2 miljoonan euron määrärahan lisäyksen.
Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 850
Porin kaupungin organisaatiouudistus 2022-2023
PRIDno-2021-5578
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Porin valtuustosopimuksen 2021-25 kohdassa Johtaminen todetaan mm. seuraavaa:
”Päätämme kaupungin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta.
Johtamisjärjestelmän malli on valmis vuonna 2022, toimenpiteet vuonna 2023.”
Edelleen valtuustosopimuksen kohdassa Henkilöstö todetaan seuraavaa:
”Sopeutamme organisaation, hallinnon ja henkilöstön Porin tehtävien ja palvelujen
mukaiseksi. pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistamme,
että meillä on oikeanlainen henkilöstömitoitus laadukkaiden palveluiden tuottamiseen.
Pori on hyvä ja vetovoimainen työnantaja. Hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin tärkein
voimavara ja palveluiden laadun takaaja. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön
hyvinvointiin ja jaksamiseen muuttuvassa työ- ja toimintaympäristössä,
henkilöstöjohtamiseen sekä kaupungin työnantajakuvan kehittämiseen.”
Ehdotus
Esittelijä: Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
asettaa organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin valtuustosopimuksessa
2021-25 todetut, organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevat
muutokset;
nimetä organisaatiotoimikunnan jäseniksi kaupunginhallituksen
kokoustyöskentelyyn osallistuvat luottamushenkilöt sekä ne valtuustoryhmien
puheenjohtajat, jotka eivät osallistu kaupunginhallituksen työskentelyyn;
valita organisaatiotoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
nimetä organisaatiotoimikunnan esittelijäksi kaupunginjohtajan sekä
nimetä organisaatiotoimikunnan sihteeristöön kaupunginlakimies Leena
Tuomisen, hallintopäällikkö Johanna Jokelaisen, controller Kari Nummen, talous
ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen ja
strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.
Organisaatiotoimikunta kuulee asiantuntijoita harkintansa mukaan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti
asettaa organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin valtuustosopimuksessa
2021-25 todetut, organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevat
muutokset;
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nimetä organisaatiotoimikunnan jäseniksi kaupunginhallituksen
kokoustyöskentelyyn osallistuvat luottamushenkilöt sekä ne valtuustoryhmien
puheenjohtajat, jotka eivät osallistu kaupunginhallituksen työskentelyyn;
valita organisaatiotoimikunnalle puheenjohtajaksi Arja Laulaisen ja
varapuheenjohtajaksi Sampsa Katajan;
nimetä organisaatiotoimikunnan esittelijäksi kaupunginjohtajan sekä
nimetä organisaatiotoimikunnan sihteeristöön kaupunginlakimies Leena
Tuomisen, hallintopäällikkö Johanna Jokelaisen, controller Kari Nummen, talous
ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen ja
strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.
Organisaatiotoimikunta kuulee asiantuntijoita harkintansa mukaan.
Tiedoksi
Valitut henkilöt
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Kaupunginhallitus, § 743,01.11.2021
Kaupunginhallitus, § 851, 03.12.2021
§ 851
Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut
PRIDno-2021-4956
Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 743
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Liite Porin perusturvan selvitys 1.9.2021 8003
Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähettänyt selvityspyynnön liitteineen osoitettuna
Porin kaupunginhallitukselle. Selvityspyyntö koskee koulupsykologipalveluiden
järjestämistä. Selvitys pyydetään 17.12.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta sivistystoimialan lausunnon 15.11.2021
mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 851
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Alkuperäinen, liite Porin perusturvan selvitys 1.9.2021 8003
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Sivistystoimialan lausunto
3 Liite sivistystoimialan lausuntoon
4 21.10.2021 Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut Porin kaupunginhallitus 8003
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 Liite Selvityspyyntö 14.7.2021 8003
Verkkojulkisuus rajoitettu
6 Liite Porin perusturvan selvitys 1.9.2021 8003
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Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähettänyt selvityspyynnön liitteineen osoitettuna
Porin kaupunginhallitukselle. Selvityspyyntö koskee koulupsykologipalveluiden
järjestämistä. Selvitys pyydetään 17.12.2021 mennessä.
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistystoimialan lausunnon asiasta.
Sivistystoimiala on laatinut liitteenä olevan lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteenä olevan sivistystoimialan lausunnon
liitteineen selvityksenä koulupsykologipalveluiden järjestämistä Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (viimeistään 17.12.2021 mennessä)
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Kaupunginhallitus, § 552,09.08.2021
Perusturvalautakunta, § 241,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 654,27.09.2021
Kaupunginhallitus, § 729,18.10.2021
Kaupunginhallitus, § 852, 03.12.2021
§ 852
Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry
PRIDno-2021-3516
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 552
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Kaupunki käy parhaillaan neuvotteluja kumppanuussopimuksen solmimiseksi Porin
Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa. Yhdistys on aiemmin saanut
kaupunginhallituksen myöntämää yleishallinnon avustusta (19.300 euroa vuosina
2018-2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, ja sitä
saaneet yhdistykset voivat nyt hakea toiminta-avustusta, mikäli niiden kanssa ei tehdä
kumppanuussopimusta. Yhdistys ei hakenut toiminta-avustusta, koska
kumppanuussopimusprosessi oli käynnistymässä.
Tänä vuonna tehtävien avustuspäätösten aikataulut poikkeavat tavanomaisesta
avustusuudistuksen vuoksi. Tämä oli etukäteen tiedossa ja siksi yhdistyksille tarjottiin
vuoden vaihteessa mahdollisuutta hakea siirtymäajan avustusta alkuvuodeksi. Porin
Mielenterveysyhdistys Hyvis ry ei hakenut siirtymäajan avustusta, ja sen taloudellinen
tilanne on nyt käynyt haastavaksi kumppanuussopimusneuvotteluiden ollessa vielä
kesken. Jotta yhdistyksen toiminta voi jatkua edelleen syksyyn asti ilman
häiriöitä, esitetään yhdistykselle myönnettäväksi ennakkoavustuksena 10 000 euroa.
Ennakkoavustuksilla turvataan esimerkiksi palkka- ja vuokrakustannusten
maksaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:lle 10 000
euron ennakkoavustuksen. Ennakko sisältyy myöhemmin päätettävään
avustussummaan ja se vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka
kumppanuussopimusta ei solmittaisi, ei ennakkoon maksettua avustusta peritä
yhdistykseltä takaisin.
Ennakkoavustus maksetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 241
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry_luonnos 20.8.2021
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida
alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia sekä jakaa tietoa mielenterveysongelmista.
Yhdistys ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua
matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa Hyvän Mielen Taloa ja tukee näin
mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia, omatoimisuutta ja arjen hallintaa sekä
tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemiseen.
Yhdistys on aiemmin saanut kaupunginhallituksen myöntämää yleishallinnon
avustusta (19.300 euroa vuosina 2018-2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin
avustusuudistuksessa, ja sitä saaneet yhdistykset voivat nyt hakea toiminta-avustusta,
mikäli niiden kanssa ei tehdä kumppanuussopimusta. Yhdistys ei hakenut toiminta-
avustusta, koska kumppanuussopimusprosessi oli käynnistymässä.
Kaupunginhallitus teki elokuussa päätöksen ennakkoavustuksen maksamisesta
yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi (10.000 euroa). Jo
maksettu avustus tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä
avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.
Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä,
osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle
maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut Hyviksen
toiminnanjohtaja ja projektityöntekijä sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän
puheenjohtaja, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö ja
työvoimasuunnittelija. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva
sopimusluonnos.
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää mielenterveyden ja
mielenterveyskuntoutujien hyväksi tehtävää yhteistyötä. Kaupunki sitoutuu tukemaan
taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat
toimitilat yhdistyksen käyttöön.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää
yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan
psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen Mari Sanilan ja hänen varahenkilökseen
psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
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Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 654
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry_luonnos 20.8.2021
Perusturvalautakunta (16.9.2021 § 241) esittää kaupunginhallitukselle
kumppanuussopimuksen solmimista Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa.
Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen
ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen kaupungin puolesta;
budjetoida vuosille 2021-24 yhdistykselle 30.000 euron vuosittaisen avustuksen,
minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamaan
toimitilaan osoitteessa Valtakatu 9, jonka käyväksi vuokraksi (sis. sähkö)
katsotaan 13 000 euroa vuodessa; sekä
nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi
psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen Mari Sanilan ja hänen
varahenkilökseen psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen.
Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä
vuonna saama avustus 10.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää 20.000 euroa. Avustus
maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Asia poistettiin esityslistalta.

Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 729
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
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Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa on neuvoteltu kumppanuussopimuksen
solmimisesta vuosille 2021-2024. Yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi ilman häiriöitä
asian käsittelyn aikana on yhdistykselle on myönnetty ennakkoavustusta 10 000 euroa.
Kumppanuussopimusta koskevan päätöksen edelleen viipyessä on tarpeen turvata
ennakkoavustusta lisäämällä yhdistyksen toimintaedellytykset ja esimerkiksi palkan- ja
vuokranmaksukyky.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:lle 10.000
euron ennakkoavustuksen. Maksetut ennakot sisältyvät myöhemmin päätettävään
avustussummaan ja ne vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka
kumppanuussopimusta ei solmittaisi, ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä
yhdistykseltä takaisin.
Ennakkoavustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 852
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Yhteenveto voimassa olevista ja valmisteltavista kumppanuussopimuksista
25.11.2021
2 Kumppanuussopimus Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry_luonnos 25.11.2021
Perusturvalautakunta (16.9.2021 § 241) esittää kaupunginhallitukselle
kumppanuussopimuksen solmimista Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa.
Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu sopimuksen solmimisesta vuosille 2021-24, mutta
koska sote-uudistus voi tuoda muutoksia yhdistyksen toimintaan ja rahoitukseen, on
yhdistyksen kanssa sovittu sopimuksen kestävän 31.12.2022 saakka.
Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen
ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen kaupungin puolesta;
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budjetoida vuosille 2021-22 yhdistykselle 30.000 euron vuosittaisen avustuksen,
minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamaan
toimitilaan osoitteessa Valtakatu 9, jonka käyväksi vuokraksi (sis. sähkö)
katsotaan 13 000 euroa vuodessa; sekä
nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi
psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen Mari Sanilan ja hänen
varahenkilökseen psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen.
Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä
vuonna saamat ennakkoavustukset 20.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää
10.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry, Mari Sanila, Matti
Järvinen, talouspalvelut/Pia Markkanen
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Kaupunginhallitus, § 438,07.06.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 180,15.09.2021
Perusturvalautakunta, § 239,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 653,27.09.2021
Kaupunginhallitus, § 728,18.10.2021
Kaupunginhallitus, § 853, 03.12.2021
§ 853
Kumppanuussopimuksen solmiminen, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry.
PRIDno-2021-47
Kaupunginhallitus, 07.06.2021, § 438
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Talousarvion III lukemisessa lisättiin perusturvan käyttötalousosaan kirjaus
asukastupien toiminnan jatkamisesta Pihlavassa ja Pormestarinluodossa.
Pormestarinluodon asukastuvan osalta selvitetään yhdessä alueen muiden
toimijoiden kanssa mahdollisuutta yhdistää toimintoja saman katon alle esimerkiksi
kumppanuussopimusmenettelyn kautta. Tavoitteena on toimijoiden välisen
yhteistyön tiivistäminen ja asukaspalveluiden kehittäminen.
Kaupungin järjestämä asukastupatoiminta Pormestarinluodossa päättyi alkuvuonna.
Asukastuvan toiminnot ovat siirtyneet Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n
toteutettavaksi Alahangantiellä sijaitsevaan kohtaamispaikka Kirjatupaan. Yhdistyksen
kanssa on aloitettu kumppanuussopimusneuvottelut ja sopimuksen solmiminen
etenee kesäkuussa perusturvalautakunnan ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan
kautta kaupunginhallituksen päätettäväksi elokuussa.
Tänä vuonna tehtävien avustuspäätösten aikataulut poikkeavat tavanomaisesta
avustusuudistuksen vuoksi. Tämä oli etukäteen tiedossa ja siksi yhdistyksille tarjottiin
mahdollisuutta hakea siirtymäajan avustusta tammi-huhtikuulle. Jotta yhdistyksen
toiminta voi jatkua edelleen syksyyn asti ilman häiriöitä, esitetään yhdistykselle
myönnettäväksi ennakkoavustuksena 28.000 euroa. Yhdistys sai saman summan
siirtymäajan avustuksena helmikuussa. Ennakkoavustuksilla turvataan esimerkiksi
palkka- ja vuokrakustannusten maksaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:lle 28.000
euron ennakkoavustuksen ajalle 1.5.-31.8.2021. Ennakko sisältyy myöhemmin
päätettävään avustussummaan ja se vähennetään täysimääräisesti tulevista
maksatuksista samoin kuin siirtymäajan avustus. Vaikka kumppanuussopimusta ei
solmittaisi, ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä yhdistykseltä takaisin.
Ennakkoavustus maksetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 15.09.2021, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry_luonnos 8.9.2021
Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:llä on monipuolista
toimintaa Pormestarinluodossa. Yhdistys ylläpitää
avointa kohtaamispaikkaa Kirjatupaa ja Pyöräpajaa sekä järjestää yhteisöllisyyttä
lisäävää toimintaa, asukaspalveluita ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan
tarkoituksena on edistää alueen viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja yhteishenkeä,
edistää omilla toimillaan työllisyydenhoitoa sekä toimia linkkinä alueen asukkaiden ja
kaupungin välillä. Keskeinen osa kumppanuussopimusta on kaupungin järjestämän
asukastupatoiminnan toimintojen siirtyminen yhdistyksen toteutettavaksi.
Yhdistys on aiemmin saanut avustusta työllisyysmäärärahoista järjestämäänsä
työllisyystoimintaan (87.076 euroa vuonna 2020). Lisäksi yleishallinnon avustuksista
on myönnetty 8.000 euron avustus venäjänkielen tulkin palkkakustannuksiin.
Työllisyysmäärärahoista maksettavista avustuksista ja yleishallinnon avustuksista
luovuttiin avustusuudistuksessa.
Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (28.000 euroa) ja
kesäkuussa kaupunginhallitus teki päätöksen ennakkoavustuksen maksamisesta
yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi (28.000 euroa). Jo maksetut
avustukset tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä
kuluvan vuoden osalta.
Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä,
osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle
maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja ja työnohjaajat. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet
mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, aikuissosiaalityön päällikkö,
kiinteistöpalvelupäällikkö ja työvoimasuunnittelija. Neuvotteluiden tuloksena on
laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on turvata Pormestarinluodon
kohtaamispaikkatoiminta ja alueen asukaspalvelut. Kaupunki sitoutuu tukemaan
taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat
toimitilat yhdistyksen käyttöön.
Sopimus liittyy elinvoima- ja ympäristötoimialan ohella myös perusturvan toimialaan,
joten sopimusehdotus käsitellään myös perusturvalautakunnassa.
Ehdotus
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Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää
yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan
työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 239
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry_luonnos 8.9.2021
Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:llä on monipuolista
toimintaa Pormestarinluodossa. Yhdistys ylläpitää
avointa kohtaamispaikkaa Kirjatupaa ja Pyöräpajaa sekä järjestää yhteisöllisyyttä
lisäävää toimintaa, asukaspalveluita ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan
tarkoituksena on edistää alueen viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja yhteishenkeä,
edistää omilla toimillaan työllisyydenhoitoa sekä toimia linkkinä alueen asukkaiden ja
kaupungin välillä. Keskeinen osa kumppanuussopimusta on kaupungin järjestämän
asukastupatoiminnan toimintojen siirtyminen yhdistyksen toteutettavaksi.
Yhdistys on aiemmin saanut avustusta työllisyysmäärärahoista järjestämäänsä
työllisyystoimintaan (87.076 euroa vuonna 2020). Lisäksi yleishallinnon avustuksista
on myönnetty 8.000 euron avustus venäjänkielen tulkin palkkakustannuksiin.
Työllisyysmäärärahoista maksettavista avustuksista ja yleishallinnon avustuksista
luovuttiin avustusuudistuksessa.
Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (28.000 euroa) ja
kesäkuussa kaupunginhallitus teki päätöksen ennakkoavustuksen maksamisesta
yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi (28.000 euroa). Jo maksetut
avustukset tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä
kuluvan vuoden osalta.
Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä,
osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle
maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja ja työnohjaajat. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet
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mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, aikuissosiaalityön päällikkö,
kiinteistöpalvelupäällikkö ja työvoimasuunnittelija. Neuvotteluiden tuloksena on
laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on turvata Pormestarinluodon
kohtaamispaikkatoiminta ja alueen asukaspalvelut. Kaupunki sitoutuu tukemaan
taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat
toimitilat yhdistyksen käyttöön.
Sopimus liittyy perusturvan toimialan ohella myös elinvoima- ja ympäristötoimialaan,
joten sopimusehdotus käsitellään myös elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää
yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi
toimialaltaan johtavan ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 653
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry_luonnos 8.9.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta (15.9.2021 § 180) ja perusturvalautakunta
(16.9.2021 § 239) esittävät kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen
solmimista Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa.
Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen
ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen kaupungin puolesta;
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budjetoida vuosille 2021-24 yhdistykselle 100.000 euron vuosittaisen
avustuksen, minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin
omistamaan toimitilaan osoitteessa Alahangantie 1, jonka käyväksi vuokraksi
katsotaan 5.684 euroa vuodessa; sekä
nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi johtavan
ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin ja hänen varahenkilökseen
työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.
Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä
vuonna saamat avustukset 56.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää 44.000 euroa.
Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Asia poistettiin esityslistalta.

Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 728
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa on
neuvoteltu kumppanuussopimuksen solmimisesta vuosille 2021-2024.
Yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi ilman häiriöitä asian käsittelyn aikana on
yhdistykselle on myönnetty ennakkoavustusta yhteensä 56 000 euroa ajalle 1.1.-31.8.
Kumppanuussopimusta koskevan päätöksen edelleen viipyessä on tarpeen turvata
ennakkoavustusta lisäämällä yhdistyksen toimintaedellytykset ja esimerkiksi palkan- ja
vuokranmaksukyky.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:lle 14.000
euron ennakkoavustuksen ajalle 1.9.-30.10.2021. Maksetut
ennakot sisältyvät myöhemmin päätettävään avustussummaan ja ne vähennetään
täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka kumppanuussopimusta ei solmittaisi,
ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä yhdistykseltä takaisin.
Ennakkoavustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 853
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
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controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry_luonnos 25.11.2021
2 Yhteenveto voimassa olevista ja valmisteltavista kumppanuussopimuksista
25.11.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta (15.9.2021 § 180) ja perusturvalautakunta
(16.9.2021 § 239) esittävät kumppanuussopimuksen solmimista Pormestarinluodon
Asukasyhdistys ry:n kanssa vuosille 2021-24.
Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen
ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen kaupungin puolesta;
budjetoida vuosille 2021-24 yhdistykselle 100.000 euron vuosittaisen
avustuksen, minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin
omistamaan toimitilaan osoitteessa Alahangantie 1, jonka käyväksi vuokraksi
(sis. sähkö) katsotaan 5 684 euroa vuodessa; sekä
nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi johtavan
ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin ja hänen varahenkilökseen
työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.
Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä
vuonna saamat ennakkoavustukset 70.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää
30.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, perusturvalautakunta, Pormestarinluodon
Asukasyhdistys ry, talouspalvelut/Pia Markkanen, Johan Nilsen, Jenni Ketonen
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Sivistyslautakunta, § 176,14.09.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 181,15.09.2021
Perusturvalautakunta, § 240,16.09.2021
Kaupunginhallitus, § 730,18.10.2021
Sivistyslautakunta, § 229,09.11.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 223,24.11.2021
Kaupunginhallitus, § 854, 03.12.2021
§ 854
Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry
PRIDno-2021-1193
Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 8.9.2021 luonnos
Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien
kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus-
ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden
vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja
työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia
palveluita varainhankintanaan.
Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020).
Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä
jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai
hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.
Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa),
mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan
vuoden osalta.
Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä,
osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle
maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat
olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö,
työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja
nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva
sopimusluonnos.
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen
edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki
sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja
tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi
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erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta
liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.
Sopimus liittyy sivistystoimialan ohella myös elinvoima- ja ympäristötoimialan
ja perusturvan toimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös
kyseisissä lautakunnissa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 15.09.2021, § 181
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 8.9.2021 luonnos
Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien
kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus-
ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden
vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja
työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia
palveluita varainhankintanaan.
Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020).
Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä
jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai
hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.
Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa),
mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan
vuoden osalta.
Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä,
osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle
maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat
olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö,
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työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja
nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva
sopimusluonnos.
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen
edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki
sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja
tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi
erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta
liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.
Sopimus liittyy elinvoima- ja ympäristötoimialan ohella myös sivistystoimialan ja
perusturvan toimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös perusturva- ja
sivistyslautakunnissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen
hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan työllisyyspäällikkö
Jenni Ketosen.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 240
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 8.9.2021 luonnos
Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien
kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus-
ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden
vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja
työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia
palveluita varainhankintanaan.
Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020).
Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä
jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai
hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.
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Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa),
mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan
vuoden osalta.
Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä,
osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle
maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat
olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö,
työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja
nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva
sopimusluonnos.
Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen
edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki
sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja
tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi
erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta
liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.
Sopimus liittyy perusturvan toimialan ohella myös sivistystoimialaan ja elinvoima- ja
ympäristötoimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös elinvoima- ja
ympäristölautakunnassa sekä sivistyslautakunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen
hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan johtavan
ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös
Jyri Astokarin ehdottamana ja Jari Holmbergin kannattamana päätetään esittää
kaupunginhallitukselle seuraavasti:
Kumppanuussopimuksen avustusmäärää nostetaan samalle tasolle Pormestariluodon
asukasyhdistys ry:n kanssa. Molemmilla on samanlaista, avustavaa ja arvokasta
toimintaa. Olisi positiivinen kädenojennus kumppaneille jotka pitävät huolta
heikommassa asemassa olevista.

Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 730
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
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Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa on neuvoteltu kumppanuussopimuksen
solmimisesta vuosille 2021-2024. Yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi ilman häiriöitä
asian käsittelyn aikana on yhdistykselle on myönnetty siirtymäajan avustusta 24 000
euroa ajalle 1.1.-30.4.
Kumppanuussopimusta koskevan päätöksen edelleen viipyessä on tarpeen turvata
ennakkoavustuksella yhdistyksen toimintaedellytykset ja esimerkiksi palkan- ja
vuokranmaksukyky.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Seudun Työttömät ry:lle 24.000 euron
ennakkoavustuksen. Maksetut ennakot sisältyvät myöhemmin päätettävään
avustussummaan ja ne vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka
kumppanuussopimusta ei solmittaisi, ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä
yhdistykseltä takaisin.
Ennakkoavustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 09.11.2021, § 229
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 8.9.2021 luonnos
Esittelijä poisti asian sivistyslautakunnan esityslistalta 14.9.2021. Asian tarkempi
esittely on luettavissa historiatiedoista.
Täydennys esittelytekstiin:
Kumppanuussopimuksen valmistelu perustuu yhdistyksen harjoittamaan
yleishyödylliseen toimintaan, kohderyhmän tarpeisiin sekä olemassa
olevaan yhteistyöhön kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää kaupungin omia palveluita
tukevaa ja täydentävää, kaupunkilaisten hyvinvointia parantavaa kolmannen sektorin
toimintaa. Kumppanuussopimusneuvotteluissa etsitään toiminnan ja
yhteistyön kehittämispotentiaalia sekä kartoitetaan olennaisia tapoja tukea
yhdistyksen toimintaedellytyksiä.
Vuosittaisen avustuksen määrän määrittelyssä huomioidaan yhdistyksen toiminnan
volyymi ja laatu sekä toimintaan osallistuvan ja/tai siitä hyötyvän kohderyhmän
laajuus ja toiminnan merkitys kohderyhmälle. Taloudellisessa tarkastelussa
arvioidaan yhdistyksen toimintakustannuksia ja tuottoja, rahoituspohjaa sekä
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yhdistyksen muita mahdollisesti saamia etuja. Kaupungin omistamissa tiloissa
toimivat yhdistykset saavat kumppanuussopimuksesta vuosittaisen avustuksen ohella
toimitilaetua, sillä kumppaniyhdistyksiltä ei laskuteta vuokraa toimitiloista.
Toimitilaetu muodostuu vuokrasta sekä vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvästä
sähköstä, lämmöstä, vedestä, jätemaksuista ja kiinteistönhoidosta.
Kaupungilla ei ole mahdollisuutta tarjota kaikille kumppaniyhdistyksille
maksuttomia toimitiloja, joten valtaosa yhdistyksistä toimii vapailta markkinoilta
vuokraamissaan toimitiloissa maksaen niistä markkinaehtoista vuokraa.
Tasapuolisuuden vuoksi on avustussummaa määriteltäessä otettava huomioon
yhdistyksen kaupungilta saama toimitilaetu.
Porin Seudun Työttömät ry toimii kaupungin omistamissa tiloissa Mikonkadun ja
Katariinankadun risteyksessä. Yhdistyksen käytössä on neljä rakennusta, joiden pinta-
ala on yhteensä 967,5 m2. Tästä muodostuvan toimitilaedun suuruus on 68 500 euroa
vuodessa. Yhdessä esitetyn vuosittaisen 65 000 euron avustuksen kanssa yhdistyksen
saaman avustuksen kokonaismäärä on 133 500 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti.
Äänestykset
Jaa = pohjaehdotus Ei = Niko Viinamäen esittämä ja Marianne Ostamon kannattama
esitys, että Porin Seudun Työttömät ry:n avustuksen suuruus nostetaan 100.000
euroon.
Jaa
Nelly Pitkänen
Julia Liljegren
Juha Joutsenlahti
Henna Kyhä
Martti Lundén
Juha Kantola
Sonja Myllykoski
Neea Kähkönen
Ei
Marianne Ostamo
Niko Viinamäki
Jani-Petteri Pajukoski
Antti Karumäki
Päätös
Päätös hyväksyttiin äänin 8-4.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 24.11.2021, § 223
Valmistelijat / lisätiedot:
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Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 8.9.2021 luonnos
Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa 15.9.2021 ja päätti palauttaa sen
valmisteluun. Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.
Kumppanuussopimuksen valmistelu perustuu yhdistyksen harjoittamaan
yleishyödylliseen toimintaan, kohderyhmän tarpeisiin sekä olemassa
olevaan yhteistyöhön kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää kaupungin omia palveluita
tukevaa ja täydentävää, kaupunkilaisten hyvinvointia parantavaa kolmannen sektorin
toimintaa. Kumppanuussopimusneuvotteluissa etsitään toiminnan ja
yhteistyön kehittämispotentiaalia sekä kartoitetaan olennaisia tapoja tukea
yhdistyksen toimintaedellytyksiä.
Vuosittaisen avustuksen määrän määrittelyssä huomioidaan yhdistyksen toiminnan
volyymi ja laatu sekä toimintaan osallistuvan ja/tai siitä hyötyvän kohderyhmän
laajuus ja toiminnan merkitys kohderyhmälle. Taloudellisessa tarkastelussa
arvioidaan yhdistyksen toimintakustannuksia ja tuottoja, rahoituspohjaa sekä
yhdistyksen muita mahdollisesti saamia etuja. Kaupungin omistamissa tiloissa
toimivat yhdistykset saavat kumppanuussopimuksesta vuosittaisen avustuksen ohella
toimitilaetua, sillä kumppaniyhdistyksiltä ei laskuteta vuokraa toimitiloista.
Toimitilaetu muodostuu vuokrasta sekä vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvästä
sähköstä, lämmöstä, vedestä, jätemaksuista ja kiinteistönhoidosta.
Kaupungilla ei ole mahdollisuutta tarjota kaikille kumppaniyhdistyksille
maksuttomia toimitiloja, joten valtaosa yhdistyksistä toimii vapailta markkinoilta
vuokraamissaan toimitiloissa maksaen niistä markkinaehtoista vuokraa.
Tasapuolisuuden vuoksi on avustussummaa määriteltäessä otettava huomioon
yhdistyksen kaupungilta saama toimitilaetu.
Porin Seudun Työttömät ry toimii kaupungin omistamissa tiloissa Mikonkadun ja
Katariinankadun risteyksessä. Yhdistyksen käytössä on neljä rakennusta, joiden pinta-
ala on yhteensä 967,5 m2. Tästä muodostuvan toimitilaedun suuruus on 68 500 euroa
vuodessa. Yhdessä esitetyn vuosittaisen 65 000 euron avustuksen kanssa yhdistyksen
saaman avustuksen kokonaismäärä on 133 500 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä
Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen
hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan työllisyyspäällikkö
Jenni Ketosen.
Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021

89 (139)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 854
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus Porin Seudun Työttömät ry 25.11.2021_luonnos
2 Salainen, Kirjelmä kumppanuussopimuksesta, Porin Seudun Työttömät ry
26.11.2021, Salassa pidettävä JulkL 22 § 1 mom. kohta 17
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Salainen, Kirjelmä kumppanuussopimuksesta, Porin Seudun Työttömät ry 24.8.2021,
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Salainen, Kirjelmä kumppanuussopimuksesta, Porin Seudun Työttömät ry 13.8.2021,
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Perusturvalautakunta (14.9.2021 § 240), sivistyslautakunta (9.11.2021 § 229) ja
elinvoima- ja ympäristölautakunta (25.11.2021 § 223) esittävät
kumppanuussopimuksen solmimista Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa vuosille
2021-24. Perusturvalautakunnan esitykseen sisältyy avustussumman korottaminen
ehdotetusta 65.000 eurosta.
Yhdistys on toimittanut kumppanuussopimusneuvotteluissa yhdessä laaditun
sopimusluonnoksen valmistumisen jälkeen kirjelmiä, joissa
on esitetty avustussumman nostamista. Yhdistyksen käsityksen mukaan sen
aikaisemmin saama 75.000 euron avustussumma pienenee kumppanuussopimuksen
myötä. Yhdistys on tämän vuoden alussa vuokrannut kaupungilta osan entisen
kuvataidekoulun toimitiloista kirpputoritoimintaa varten. Yhdistyksen kaupungille
maksama vuokra näistä tiloista on 917,50 euroa kuukaudessa eli 11.010 euroa
vuodessa. Kumppanuussopimuksen myötä vuokralaskutus päättyy. Muista
käyttämistään kaupungin omistamista toimitiloista yhdistys ei ole maksanut vuokraa
aikaisemminkaan. Käytännössä voidaan katsoa, että yhdistyksen saaman avustuksen
määrä pysyy entisellään, koska vaikka rahallinen avustus vähenee 10.000 eurolla, se
säästää tuon summan vuokrakuluissa.
Sopimukseen sisältyvää työllistämisvelvoitetta on lautakuntakäsittelyn jälkeen
pienennetty 20 henkilöllä yhdistyksen toivomuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
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hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen
ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen kaupungin puolesta;
budjetoida vuosille 2021-24 yhdistykselle 65.000 euron vuosittaisen avustuksen,
minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamiin
toimitiloihin osoitteessa Katariinankatu 20/Mikonkatu 21, jonka käyväksi
vuokraksi (sis. sähkö, lämpö, vesi) katsotaan 68.500 euroa vuodessa; sekä
nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi
asiantuntijaksi työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen ja hänen
varahenkilökseen johtavan ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin.
Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä
vuonna saamat ennakkoavustukset 48.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää
17.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kaupunginhallitus edellyttää,
että sopimuksen johdosta pienentyneen työllistämisvelvoitteen aiheuttamalle
paikkavähennykselle etsitään korvaavat paikat, niin että vähennyksellä ei ole
vaikutusta työllistettyjen kokonaismäärään.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta, Sivistyslautakunta, Elinvoima- ja ympäristölautakunta, Porin
Seudun Työttömät ry, Jenni Ketonen, Johan Nilsen, talouspalvelut/Pia Markkanen
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§ 855
Jätehuollon yhtiöittämishankkeen toisen vaiheen käynnistäminen
PRIDno-2021-5593
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen, Jouni Lampinen
tiina.m.toivonen@pori.fi, jouni.lampinen@pori.fi
controller, talousyksikkö, rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Yhteenveto Porin kaupungin jätehuoltotoiminnan yhtiöittämistä koskevasta
selvityksestä 3.12.2021
2 Salainen, Selvitys Porin kaupungin jätehuoltotoiminnan yhtiöittämisestä 19.11.2021,
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Jätelaki asettaa kunnan tehtäväksi järjestää ja tuottaa jätehuollon palveluita kunnan
asukkaille. Kunnallinen jätehuoltotoiminta tulee muuttumaan voimakkaasti
tulevaisuudessa jätelainsäädännön uudistamisen myötä. Kesällä 2021 voimaan tullut
uusi jätelaki lisää kuntien vastuuta jätehuollosta ja esimerkiksi tuo osan
jätteenkuljetusten järjestämisestä kuntien vastuulle lähivuosina. Jäteala on
muutoinkin voimakkaassa murroksessa jätteen raaka-aine- ja käyttöarvon
merkityksen kasvamisen ja kiertotalousajattelun myötä.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 § 643 käynnistää toimenpiteet,
joiden tarkoituksena on perustaa jätehuollon palvelutehtävien hoitamiseksi
kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö, johon tarjotaan osakkuutta jätehuollon yhteistyössä
oleville yhteistyökunnille asukasluvun mukaisella osuudella.
Yhtiöittämistä valmistelevan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laaditun
yhtiöittämisselvityksen perusteella yhteisen kunnallisen jätehuoltoyhtiön
perustaminen on paras vaihtoehto jätehuoltopalveluiden toteuttamiseen
tulevaisuudessa.
Yhtiöittäminen keskittää jätehuollon palvelut ja henkilöstön sekä selkeyttää tehtäviä,
tavoitteita ja taloutta. Yhtiö pystyy vastaamaan nopeammin ja joustavammin uusiin
haasteisiin. Se mahdollistaa toimintojen uudenlaisen kehittämisen ja strategisen
painopisteen siirtämisen kohti kiertotaloutta. Tarkoituksena on kustannustehokkaiden
ja sujuvien jätehuoltopalveluiden tarjoaminen yhtiön asiakkaille.
Lainsäädäntö rajaa kuntien mahdollisuutta tarjota jätehuoltopalveluita yrityksille,
mutta yhtiöittämisen kautta yrityksille tarkoitettuja palveluita voidaan toteuttaa
jatkossakin. Palveluiden karsimisella olisi negatiivisia vaikutuksia alueen
elinkeinoelämälle ja ympäristölle.
KPMG Oy Ab:n tekemässä selvityksessä tarkasteltiin lainsäädännön reunaehtoja
jätehuoltotoiminnan järjestämiselle, yhtiöittämisen toteutusvaihtoehtoja ja
verotuksellisia vaikutuksia sekä tehtiin taloudellisia mallinnuksia.
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Suositeltava toteutusmalli vaikuttaa olevan jätehuollon järjestämis- ja
neuvontatehtävien siirtäminen yhtiöön kirjanpitoarvoin veroneutraalina
liiketoimintasiirtona. Jätehuollon viranomaistehtävät säilyvät kaupungin tehtävänä
elinvoima- ja ympäristötoimialan alaisuudessa, kuten myös kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomaisena toimiva toimielin. Liiketoimintasiirron yhteydessä Porin
kaupungin palveluksessa oleva jätehuollon henkilöstö siirtyisi yhtiöön vanhoina
työntekijöinä. Siirtyvä omaisuus muodostuu jätehuoltotoiminnan käytössä olevista
rakennuksista, rakennelmista, koneista ja kalustosta sekä muusta irtaimesta
omaisuudesta ja kassavaroista. Maa-alueet jäisivät kaupungin omistukseen.
Yhtiöittämisen yhteydessä purettaisiin Porin kaupungin kirjanpitoon jätemaksuista
kertynyt ylijäämä ja sitä käytettäisiin yhtiön pääomittamiseen.
Hankkeen toisessa vaiheessa käynnistetään yhtiön perustamiseen ja liiketoiminnan
siirtämiseen liittyvät käytännön toimenpiteet kuten järjestelmien, sopimusten ja
tietojen siirtämisen valmistelu sekä neuvottelut yhtiön osakkuudesta yhteistyökuntien
kanssa. Kuntayhteistyön merkitys on tulevaisuudessa entistä suurempi tehtävien
lisääntyessä ja kokonaisuuden hallinnan korostuessa.
KPMG Oy Ab toimii hankkeen toisessa vaiheessa yhtiöittämisen toteuttamisessa
asiantuntijana ja hankeorganisaation tukena. Kaupunginhallituksen hyväksymässä
(9.8.2021 § 542) konsulttipalveluita koskevassa tarjouksessa on toisen vaiheen
palveluista sovittu optio, joka olisi tarkoitus nyt ottaa käyttöön.
Lopullinen päätös yhtiöittämisestä tehdään kaupunginvaltuustossa. Tavoitteena tuoda
yhtiön perustamista ja osakkuutta koskeva päätös Porin ja yhteistyökuntien
valtuustojen ratkaistavaksi kevään aikana siten, että jätehuoltotoiminnot
siirtyvät uuteen perustettavaan yhtiöön 1.7.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että yhtiöittämisen valmistelua jatketaan ja osana
jatkovalmistelua käynnistetään neuvottelut yhteistyökuntien kanssa. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää käyttää 9.8.2021 § 542 tehtyyn konsulttipalveluiden
hankintapäätökseen sisältyvän option hankkeen toisen vaiheen palveluiden
hankkimisesta KPMG Oy Ab:lta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta, Elinvoima- ja ympäristölautakunta, KPMG Oy Ab,
jätehuoltoyhteistyössä olevat kunnat
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Sivistyslautakunta, § 246,23.11.2021
Kaupunginhallitus, § 856, 03.12.2021
§ 856
Aiesopimus yhteistyösopimuksen laatimisesta Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
PRIDno-2021-5417
Sivistyslautakunta, 23.11.2021, § 246
Valmistelijat / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Ammattikorkeakoululain neljännen pykälän mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävä
on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin korkeakouluopetusta ja
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä
edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistava soveltavaa tutkimustoimintaa,
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.
Maakunnan ja kaupunkien sekä korkeakoulun elinvoimaisuuden ja kestävän
toiminnan kannalta on tärkeää vahvistaa osapuolten vuorovaikutusta ja yhteistyötä
tavoitteellisesti ja rakenteellisesti.
Diakonia ammattikorkeakoulun ja Porin kaupungin vahvojen yhteistyörakenteiden ja -
käytänteiden luominenon osapuolten vetovoiman, kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden
sekä laadukkuuden ja vaikuttavuuden kannalta keskeistä. Osapuolet kehittävät
verkostomaista yhteistyön ekosysteemiä hyödyntämällä
digitaalisia ratkaisuja.
Tämän aiesopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten yhteisestä tahtotilasta
neuvotella yhteistyösopimuksesta, jonka puitteissa osapuolet voivat rakentaa
pitkäaikaista strategista yhteistyötä, toimintamalleja ja käytänteitä osapuolten
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tämä aiesopimus ohjaa jatkoneuvotteluja, selvittelyjä ja pilotointeja strategisen
yhteistyösopimuksen solmimiseksi.
Strategisen yhteistyösopimuksen tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka saadaan
konkretisoitua osapuolten strategiatyöhön ja operatiivisiin vuosisuunnitelmiin. Lisäksi
strategisen yhteistyösopimuksen puitteissa on tavoitteena laatia vuositason
toimintasuunnitelma, jota voidaan
arvioida ja tarkentaa sovituilla tavoilla ja foorumeilla.
Strategisella yhteistyösopimuksella on tarkoitus sopia yhteistyön luonteesta,
sisällöistä, tavoitteista ja tuloksista, toteuttamisvastuista ja kustannuksista sekä niiden
seuraamisesta ja arvioinnista. Edellä mainitut asiat on tarkoitus avata tarkemmalla
tasolla strategisen yhteistyösopimuksen mukaisissa
vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.
Strategisen yhteistyösopimuksen solmimisen tavoitteena on kiinnittyä entistä
vahvemmin osaksi osapuolten kannalta merkittäviä oppimisen ja innovaatioiden
ekosysteemejä.
Strategisessa yhteistyösopimuksessa voidaan sopia mm. seuraavista yhteistyön
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malleista:
- alueen koulutuksen ennakointityö yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden
ennakointityötä tekevien kanssa
- korkeakoulun profiilin ja vetovoimaisuuden vahvistaminen alueella
- alueen ja kaupungin osaajatarpeeseen vastaaminen laadukkailla koulutuspalveluilla
- opiskelijoiden harjoittelu-, opinnäytetyö- ja muiden
työelämäyhteistyömahdollisuuksien turvaaminen alueella
- koulutuspolkujen kehittäminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen sekä
ammattikorkeakoulutuksesta tohtoriopintoihin
- alueen ja työelämän kehittäminen innovatiivisella tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnalla
- yhteisten palvelujen kehittäminen/hyödyntäminen
- rahoitusten hakeminen ja muun taloudellisen kestävyyden vahvistaminen
- alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen laajentaminen
- fyysisten ja virtuaalisten tilojen tai muiden fasiliteettien yhteiskäyttö
- osapuolten omien organisaatioiden/henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 856
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Aiesopimuspohja DIAK Pori Satakunta luonnos 6.10.21
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.11.2021 § 246.
Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Esa Kohtamäki
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§ 857
Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022
PRIDno-2021-5572
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet 2022 -raportti
Porin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen tulee vuosittain toimittaa Porin kaupungin
omistajaohjaus- ja rahoitusyksikölle seuraavalle tilikaudelle asettamansa
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja muut pyydetyt tiedot, jotka omistajaohjaus
raportoi edelleen Porin kaupunginhallitukselle. Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet
vuodelle 2022 -raportissa kaupunkikonsernin tytäryhteisöillä tarkoitetaan muita kuin
strategisia yhtiöitä, jotka raportoivat tavoitteensa kaupunginhallitukselle erikseen.
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön omistajaohjaus on pyytänyt Porin kaupungin
tytäryhteisöjä raportoimaan toiminnan ja tavoitteet vuodelle 2022 ja kirjaamaan ne
jokaisen yhtiön osalta raportointipyynnön mukana lähetetylle: Tytäryhteisöjen
toiminta ja tavoitteet 2022 -lomakepohjalle. Lomakkeella on kysytty ja esitetään
seuraavat tiedot: Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus, toiminnalliset tavoitteet,
taloudelliset tavoitteet, lähiajan merkittävät tapahtumat ja koronan vaikutukset
toimintaan.
Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022 on palautettujen
tavoitelomakkeiden yhteenvetona omistajaohjauksessa koottu yhtenäiseksi raportiksi,
mikä esitetään kaupunginhallitukselle esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle
2022 -raportin tietoonsa saatetuksi ja antaa mahdolliset evästyksensä raportin
johdosta.
Kokouskäsittely
Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat kokouksesta seuraavat
henkilöt:
Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy)
Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi,
hallituksen jäsen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
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KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön
toimitusjohtaja)
KOy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen
puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi,
hallituksen puheenjohtaja)
Merkitään, että Tapio Furuholm toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esteellisyys
Sinikka Alenius, Arto Nurmi, Mari Kaunistola, Raisa Ranta, Bia Kaski ja Lauri Kilkku.
Tiedoksi
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Omistajaohjaus
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Kaupunginhallitus, § 391,17.05.2021
Kaupunginhallitus, § 858, 03.12.2021
§ 858
Ennakkokäsityspyyntö, Länsirannikon Koulutus Oy
PRIDno-2021-2071
Kaupunginhallitus, 17.05.2021, § 391
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Ennakkokäsitys KH Pori 5-2021 Suojantie 2
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava
pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä
asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön
toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa,
että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen
pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.
Länsirannikon Koulutus Oy pyytää konserniohjeen mukaisesti Porin
kaupungin ennakkokäsitystä oheisesta merkittävästä toiminnallisesta hankkeesta.
Suojantie 2:n hanke kytkeytyy kiinteästi Rauman kampuskokonaisuuteen ja sitä kautta
syksyllä päätösvaiheeseen tulevaan Satamakatu 19:n uudisrakennukseen. Nyt
päätösvaiheessa oleva Suojantie 2:n saneeraus ja uudisrakennushanke sekä syksyllä
päätettävä Satamakatu 19:n uudisrakennus mahdollistaisivat toteutuessaan
ammatillisen koulutuksen järjestämisen ajanmukaisissa oppimisympäristöissä
vuodesta 2024 alkaen, kattaen WinNovan kaiken koulutustarjonnan
Raumalla. Suojantie 2:n rakennuttamistyön suunnittelusta ja kilpailutuksesta vastaa
Rauman kaupungin tilapalvelut.
Nyt pyydettävä Porin kaupungin ennakkokäsitys koskee Suojantie 2C-rakennuksen
saneerausta ja Kiikartorni-nimisen ruokalarakennuksen tilalle rakennettavaa uutta
ruokalaa. Samassa yhteydessä Kiikartorni purettaisiin. Suojantie 2C-rakennuksen ja
ruokalan kokonaispinta-ala tulisi olemaan n. 4 600 m2, ja teknisen suunnittelun
perusteella laadittu hankkeen alustava kustannusarvio on 8,5-9,5 miljoonaa euroa.
Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan Suojantie 2:n ja Satamakatu 19:n
kampuskokonaisuuden toteuttaminen nostaisi yhtiön tilakustannuksia Raumalla
runsaalla 400 000 eurolla vuoteen 2024 mennessä. Vuoden 2025 lopussa nettolisäys
laskisi tästä 175 000 eurolla kahden aiemmin toteutetun investoinnin tullessa
kokonaan kuoletetuiksi.
Kohteen urakkakilpailutus valmistuu toukokuun puoliväliin mennessä, ja yhtiön
hallitus päättää hankkeen toteuttamisesta 26.5.2021.
Ehdotus

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021

99 (139)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen
Länsirannikon Koulutus Oy:lle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 858
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 Alkuperäinen, Ennakkokäsitys_KH_Pori_11_2021_Professorintie_5C
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Julkinen, Ennakkokäsitys_KH_Pori_11_2021_Professorintie_5C
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava
pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä
asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön
toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa,
että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen
pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.
Länsirannikon Koulutus Oy pyytää konserniohjeen mukaisesti Porin kaupungin
ennakkokäsitystä oheisesta merkittävästä toiminnallisesta hankkeesta ryhtyä
peruskorjaamaan Professorintie 5 C kiinteistöä. Urakkakilpailutuksen perusteella
hankkeen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt
hankkeen sillä edellytyksellä, että yhtiön omistajilta saadaan myönteiset
ennakkokäsitykset.
Porin kaupunginhallitus on jo aikaisemmin antanut myönteisen ennakkokäsityksen
kiinteistön omistavalle Kiinteistö Oy Porin Winnovalle ryhtyä Professorintie 5
peruskorjaushankkeeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen Länsirannikon
Koulutus Oy:lle.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Arto Nurmi poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi
(palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy).
Merkitään, että Tapio Furuholm toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Esteellisyys
Arto Nurmi
Tiedoksi
Länsirannikon Koulutus Oy/Lasse Schultz, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
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§ 859
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokous
PRIDno-2021-5453
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokouskutsu 7.12.2021 ja muu
kokousmateriaali
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) syysyhtiökokous
pidetään tiistaina 7.12.2021 klo 11.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu
8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. Porin kaupungin konserniohjeen
hyväksyminen, yhtiöjärjestyksen muutos, talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022,
vastikkeiden suuruus vuodelle 2022, hallituksen jäsenten valinta ja tarvittaessa
tilintarkastajavalinta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan
valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitukseen ovat vuonna 2021 kuuluneet: Lauri
Kilkku, puheenjohtaja, Simo Järvinen, varapuheenjohtaja, Tiina Huhtala, Milka
Tommila Porin kaupungin edustajina ja Arto Huhtanen (seurakuntayhtymä).
Yhtiön nykyisen osakassopimuksen mukaisesti Porin evankelis-luterilainen
seurakuntayhtymä valitsee yhtiön hallitukseen kaksi hallituksen jäsentä ja Porin
kaupunki kolme jäsentä, joista yksi jäsen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen
yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajina kolme jäsentä, joista yksi jäsen
nimetään puheenjohtajaksi ja kaksi muuta jäseniksi sekä antaa kaupungin
yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Lauri Kilkku poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen hallituksen
puheenjohtaja).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Kiinteistö Oy Pormestarinluodon
Keskuksen hallitukseen Porin kaupungin edustajiksi: puheenjohtajaksi Jari Mattilan ja
jäseniksi Rony Hopeakankaan ja Irma Anttilan.
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Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Esteellisyys
Lauri Kilkku
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 860
KOy Porin Jäähalli, ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2021
PRIDno-2021-5437
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 KOy Porin Jäähalli ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2021 kokousasiakirjat
Kiinteistö Oy Porin Jäähallin (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina
7.12.2021 kello 12.00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8, Pori.
Asialistalla on vahvistaa talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Porin
Jäähallin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.12.2021 ja antaa
kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Ismo Läntinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn
ajaksi (KOy Porin Jäähalli, hallituksen jäsen).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
Esteellisyys
Ismo Läntinen
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 861
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit
PRIDno-2021-5426
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Suomen Kuntaliitto 12.8.2021, Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit
2 Satakunnan_vaalipiirin_ehdokaslistayhdistelma_vv2021
Suomen Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta. Kuntaliiton valtuuskunnan 76
jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 valitaan 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin
toimitettavissa vaaleissa (ns. vaalipiiripaikat). Tasauspaikoilta valitaan 9 jäsentä ja 9
varajäsentä sekä Ahvenanmaan maakunnasta yksi jäsen ja yksi varajäsen.
Jäsenäänestyksenä toimitettavat vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit.
Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet eli Suomen Kuntaliitto ry:n
jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan (30.11.2020) vastaava
äänimäärä. Kunta voi jakaa äänensä useammalle ehdokaslistalle. Vaalipiirit
määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä
vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Satakunnan vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä. Porin äänimäärä on
asukaslukua 30.11.2020 vastaava asukasmäärä, eli 83 810.
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta on laatinut hyväksytyistä ehdokaslistoista
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät.
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä,
millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä
tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt.
Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri
ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on
syötetty vaalijärjestelmään.
Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa,
jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta
ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia
voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla, jossa ääni annetaan
ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen
osallistumisesta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä
valituksella.
Mahdollisessa vaalissa äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle
ääni annetaan.
Yksimielinen päätös tai vaalin tulos kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään
kunkin ehdokaslistan saamat äänet sekä asukasluvun perusteella lasketut
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kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Pöytäkirjaan merkitään vastaavasti myös
mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänet ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Jos
ensimmäinen desimaali on 1-4, luku pyöristetään alaspäin. Jos ensimmäinen
desimaali on 5-9, luku pyöristetään ylöspäin.
Hallintopäällikkö vie kunnan äänestystuloksen Kuntaliiton sähköiseen
äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin,
jossa äänen voi antaa Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle
ehdokaslistalle.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Sanna Mustajoki poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 10.27.
Päätös
Kaupunginhallitus toimitti suljettuna lippuäänestyksenä Suomen Kuntaliiton
valtuuskunnan vaalin. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:
Ehdokaslistan
numero
2
3
4
5
6
7
8

Ehdokaslistan nimi
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Vihreä liitto
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Kansallinen Kokoomus
Tyhjät äänet
Hylätyt äänet
YHTEENSÄ

Tiedoksi
Johanna Jokelainen

Annetut
äänet
1
1
2

Äänimäärä
7619
7619
15238

3
2
0
2
0
0
11

22857
15238
0
15238
0
0
83809
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§ 862
Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat/työntekijät
PRIDno-2021-5451
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
Henkilöstöjohtaja
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikakorvauksia koskevat
rajoitukset ovat muuttuneet 1.5.2018 alkaen. Itsenäisessä asemassa olevien
viranhaltijoiden/työntekijöiden määrittelystä on luovuttu. Työaikakorvausten
rajoitukset koskevat vain johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita/työntekijöitä.
KVTES:n soveltaminen edellyttää, että työnantaja on määritellyt johtavassa asemassa
olevat viranhaltijat/työntekijät.
KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentin mukaan 1 momentin työaikakorvauksia ei
makseta:
1. kunnanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle
2. kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle (kuntalain 64 §)
3. kunnan/kuntayhtymän johtoryhmän jäsenelle, virastopäällikölle, tulosalueen
johtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle
4. kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tai toimialan/viraston/tulosalueen
johtoryhmän jäsenelle
5. tulosyksikön johtajalle, joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä, tai
tulosyksikön hallinto- tai talousjohtajalle
jollei kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi.
Kyseessä olevan pykälän soveltamisohjeen mukaan arvioitaessa sitä, onko
viranhaltijan/työntekijän katsottava olevan johtavassa asemassa, tulee kiinnittää
huomiota henkilön asemaan organisaatiossa. Johtavassa asemassa olevan
viranhaltijan/työntekijän tehtävän luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä
voida valvoa tai työajan tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista. Päätöksessä
tulee ottaa huomioon toimialan/tulosalueen koko, johtoryhmän jäsenten asema
työnantajanorganisaatiossa ja muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten kunnan
asukasmäärä ja kunnan koko. Johtavassa asemassa voivat olla kunnanjohtaja, kunnan
johtoryhmän jäsenet, toimialuejohtajat, tulosalueen johtajat tai vastaavassa asemassa
olevat, joilla on hallinnollista ja taloudellista vastuuta tulosyksikön tehtävien
hoitamisesta.
KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentin tarkoittamiksi johtavassa asemassa oleviksi
viranhaltijoiksi/työntekijöiksi määritellään 1.1.2022 lukien seuraavat Porin kaupungin
viranhaltijat/työntekijät:
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja
Kaupunginlakimies
Perusturvan tuottavuusohjelman projektijohtaja
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Sidosryhmäpäällikkö
Tarkastustoimi
Tarkastusjohtaja
Konsernipalvelut
Henkilöstöjohtaja
Rahoitusjohtaja
Talous- ja hallintojohtaja
Viestintäjohtaja
Toimialan johtoryhmään kuuluva controller
Hallintopäällikkö
Strategiapäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Toimialajohtaja
Yksiköiden päälliköt
ICT-yksikön päällikkö
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö
Matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö
Rakennusvalvontayksikön päällikkö
Suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö
Johtoryhmään kuuluvat toimintayksiköiden päälliköt
Kaupungineläinlääkäri
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Joukkoliikennepäällikkö
Työllisyyspäällikkö
Perusturva
Perusturvajohtaja
Iäkkäiden palveluiden johtaja
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
Yhteiset palvelut -yksikön päällikkö
Sivistystoimiala
Toimialajohtaja
Kulttuuriyksikön päällikkö
Liikunta ja nuorisyksikön päällikkö
Opetusyksikön päällikkö
Varhaiskasvatusyksikön päällikkö
Yhteiset palvelut -yksikön päällikkö
Tekninen toimiala
Toimialajohtaja
Infrayksikön päällikkö
Tilayksikön päällikkö
Hallintopäällikkö
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Porin Palveluliikelaitos
Palveluliikelaitoksen johtaja
Talouspäällikkö
Porin Vesi
Porin Veden johtaja
Verkostopäällikkö
Laitospäällikkö
Satakunnan pelastuslaitos
Pelastusjohtaja
Pelastuspäällikkö
Hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät vahvistetaan kuvauksen
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Toimialojen ja laitosten yksiköt
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§ 863
Teknisen toimialan toimialajohtajan viran vastaanottaminen
PRIDno-2021-5017
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
Henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.10.2021 §207 valinnut Porin kaupungin
teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan diplomi-insinööri Markku Koppelomäen.
Koppelomäki on 4.11.2021 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut ottavansa viran
vastaan 1.1.2022 lukien. Samalla hän on toimittanut työnantajalle hyväksytyn
lääkärilausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Markku Koppelomäki on ilmoittanut
ottavansa vastaan teknisen toimialan toimialajohtajan viran 1.1.2022 alkaen ja että
hän on toimittanut hyväksytyn lääkärinlausunnon.
Kaupunginhallitus vahvistaa toimialajohtajan virkavaalin.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Markku Koppelomäki poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, virkaan valittu).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Markku Koppelomäki
Tiedoksi
Markku Koppelomäki, HR-yksikön palvelussuhdetiimi, Sarastia
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§ 864
Teknisen toimialan toimialajohtajan palkkaus
PRIDno-2021-5018
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
Henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.10.2021 §207 valinnut Porin kaupungin
teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan diplomi-insinööri Markku Koppelomäen
1.1.2022 alkaen. Päätöksen mukaan toimialajohtajan palkkauksesta päättää
kaupunginhallitus.
Markku Koppelomäki on ilmoittanut ottavansa toimialajohtajan viran vastaan 1.1.2022
lukien. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Teknisen toimialan toimialajohtajan KVTES:in
mukaiseksi kokonaispalkaksi 8600 euroa/kuukausi, minkä lisäksi hänellä on
matkapuhelinetu 20 euroa/kuukausi.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Markku Koppelomäki poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, virkaan valittu).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Markku Koppelomäki
Tiedoksi
Markku Koppelomäki, HR-yksikön palvelussuhdetiimi, Sarastia
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§ 865
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Palveluliikelaitos
PRIDno-2020-6686
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat
menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia
koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:
Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan
käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa.
Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön
liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja
henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun
yhteydessä.
Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat
toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin
tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön
kanssa.
Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen
myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja
laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja
lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.
Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja.
Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta
rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman
vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman
kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:
Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään
täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden
tai sitä pidempi lisärekrytointi.
Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset
edellyttävät
Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
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siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-99-21
Vakituinen työntekijä eläköityi 1.5.2019 Söörmarkun koulun puhtaudesta.
Eläköitymisen jälkeen koulun puhtaanpidon työpaikkaa on tehnyt
määräaikainen työntekijä, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019
alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää
täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen.
Ensisijainen sijoituspaikka on Söörmarkun koulu.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-96-21
Vakituinen työntekijä eläköityi Noormarkun Urheilutalo/ hammashoitalan
puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen urheilutalo/ hammashoitolan
puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen laitoshuoltaja, joka on
tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa.
Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (kokonainen).
Ensisijainen sijoituspaikka on Noormarkun urheilutalo/ hammashoitola.
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-97-21
Vakituinen työntekijä eläköityi Lavian Terveysaseman puhtaudesta.
Eläköitymisen jälkeen Lavian terveysaseman puhtaanapidon työpaikkaa on
tehnyt määräaikainen siivooja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta
2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää
täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan
työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (kokoaikainen). Ensisijainen
sijoituspaikka on Lavian Terveysasema.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-100-21
Uusi kohde Maantiekadun infektiovastaanotto 52,29% siivous. Puhtauden
työpaikkaa tekee määräaikainen työntekijä, joka tehnyt määräaikaisuuksia
vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen
Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan
työsopimussuhteeseen 1.12.2021 (osa-aikainen). Ensijainen sijoituspaikka
on Maantiekadun infektiovastaanotto.
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-103-21
Avoin uusi paikka Itätuulen koululla puhtaudessa. Koulun puhtaanapidon
työpaikkaa on tehnyt määräaikainen siivooja, jokaon tehnyt
määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä
johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen
sijoituspaikka on Itätuulen koulu.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-104-21
Avoin uusi paikka Itätuulen koulu. Avointa paikkaa koulun puhtaanapidon
työpaikkaa on tehnyt määräaikainen laitoshuoltaja, joka on tehnyt
määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä
johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen
sijoituspaikka on Itätuulen koulu.
kokki, vakituinen työsuhde, PORI-16-102-21
Vakituisen työntekijän irtisanoutuminen Riihikedon palvelualueen
varahenkilöstöstä. Irtisanoutumisen jälkeen varahenkilön työpaikkaa on
tehnyt määräaikainen kokki, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta
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2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää
täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen
1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Riihikedon palvelualueen
varahenkilöstö.
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-107-21
Vakituinen työntekijä eläköityi Myötätuulen koulun puhtaudesta.
Eläköitymisen jälkeen koulun puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt
määräaikainen siivooja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019
Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa
tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021
alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Myötätuulen koulu.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-108-21
Vakituinen työntekijö in siirtynyt Keskustan uimahallista Meri-Porin
uimahalliin puhtaudesta. Siirtymisen jälkeen uimahallin puhtaanapidon
työpaikkaa tehnyt määräaikainen laitoshuoltaja, joka on tehnyt
määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä
johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 12.2021 alkaen. Ensisijainen
sijoituspaikka on Keskustan uimahalli.
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-109-21
Vakituinen työntekijä eläköityi Koivukujan päiväkoti +muut kohteet
puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen päiväkodin+ muiden kohteiden
puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisnen siivooja 52,29%, joka
on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2018 alkaen Palveluliikelaitoksessa.
Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (osa-aikainen).
Ensisijainen sijoituspaikka on Koivukujan päiväkoti+ muut kohteet.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-110-21
Uudet kohteet: Maantiekadun hammashoitola ja infektiovastaanoton
välisiivous. Kohteiden puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt
määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta
2018 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää
täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen
1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Maantiekadun
hammashoitola ja infektiovastaanotto.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-112-21
Vakituinen työntekijä on siirtynyt varahenkilöksi Kyläsaaren palvelualueella
Mistelin puhtaudesta. Siirron jälkeen Mistelin puhtaanapidon työpaikkaa
on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia
vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen
Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan
työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on
Misteli.
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-113-21
Vakituinen työntekijö eläköityi Asuntola Orvokin puhtaudesta.
Eläköitymisen jälkeen asuntolan puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt
määräaikaisena siivooja (52,29%), joka on tehnyt määräaikaisuuksia
vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen
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Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan
työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (osa-aikainen). Ensisijainen
sijoituspaikka on Asuntola Orvokki.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-114-21
Vakituinen työntekijä on siirtynyt Noormarkun sairaalasta Ulvilan
sairaalaan. Siirron jälkeen sairaalan puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt
määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta
2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää
täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen
1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Noormarkun sairaala.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-115-21
Vakituinen työntekijä on siirtynyt toiseen tiimiin Ulvilan terveysasemalta
(avopuoli). Siirtymisen jälkeen terveysaseman puhtaanapidon työpaikkaa
on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia
vuodesta 2018 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen
Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan
työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on
Ulvilan terveysasema.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-116-21
Vakituinen työntekijä on eläköityi Noormarkun terveysasema, avopuolen
puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen avopuolen puhtaanapidon työpaikkaa
on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia
vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä
johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen
sijoituspaikka on Noormarkun terveysasema avopuoli.
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-117-21
Vakituinen työntekijä on eläköityi Porin kaupunginsairaalan os.T6:lta.
Eläköitymisen jälkeen osaston puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt
määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta
2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää
täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan
työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on
Porin kaupunginsairaala osasto T6.
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-118-21
Vakituinen työntekijö siirtyi pois lyseolta. Siirron jälkeen koulun
puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena siivooja, joka on
tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa.
Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi
voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Pylkkäsen
ensisijainen sijoituspaikka on Lyseo.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
1. siivooja, vakituinen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-99-21
2. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-96-21
3.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-97-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-100-21
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-103-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-104-21
kokki, vakituinen työsuhde, PORI-16-102-21
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-107-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-108-21
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-109-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-110-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-112-21
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-113-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-114-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-115-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-116-21
laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-117-21
siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-118-21

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö, Porin Palveluliikelaitos
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§ 866
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala
PRIDno-2020-6094
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat
menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia
koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:
Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan
käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa.
Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön
liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja
henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun
yhteydessä.
Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat
toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin
tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön
kanssa.
Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen
myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja
laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja
lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.
Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja.
Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta
rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman
vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman
kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:
Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään
täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden
tai sitä pidempi lisärekrytointi.
Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset
edellyttävät
Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit
Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa
ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
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varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö,
PORI-03-132-21
Vakinaistaminen. Työntekijä ollut määräaikaisissa työsuhteissa lähes
keskeytyksettä yli kolme vuotta. Perustetta määräaikaisuuteen ei ole.
Päiväkoti Veturitallissa tarvitaan lastenhoitajia.
Kolme perhepäivähoitajaa, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-
03-147-21
Perhepäivähoitajat ovat olleet määräaikaisissa perhepäivähoitajan
työsopimussuhteissa yli kolme vuotta kesätaukoa lukuunottamatta.
Määräaikaisuuksille ei ole jatkossa perustetta.
15 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, vakituinen työsuhde,
varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-150-21
Kaikilla on yli kolme vuotta määräaikaisia työsopimussuhteita.
Määräaikaisuudelle ei ole perusteita. Kaikille on osoittaa tehtävä, osa
sijoittuu aluksi vakinaiseen varahenkilöstöön.
Liikkuva kirjastonhoitaja, vakituinen työsuhde, kulttuuriyksikkö, PORI-03-152-21
Nakkilan vastaava kirjastonhoitaja on siirtynyt toiselle työnantajalle ja
seutukirjastosopimus velvoittaa täyttämään toimen. Nakkila maksaa tästä.
Toimeen on löytynyt pätevä tekijä talon sisältä. Hänen tilalleen
pääkirjastoon tarvitaan työntekijä, jotta nykyiset palvelut saadaan Porissa
ja Nakkilassa turvattua. Haemme liikkuvaa kirjastovirkailijaa, koska laaja
kirjastoverkko aiheuttaa jatkuvaa sijaistarvetta, jotta toimipisteet pystytään
pitämään auki myös akuutisti.
Uimavalvoja-liikunnanohjaaja, vakituinen työsuhde, liikunta- ja kulttuuriyksikkö,
PORI-03-146-21
Haetaan täyttölupaa uimavalvoja-liikunnanohjaajan tehtävään,
aikaisemman työntekijän irtisanouduttua 1.11.2021 alkaen. Keskustan
uimahallissa on tarve kolmelle kokoaikaiselle valvojalle per vuoro, jotta
halli voidaan pitää avoinna yleisölle. Viimeistään 1.1.2022 alkaen tai
sopimuksen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö,
PORI-03-132-21
Kolme perhepäivähoitajaa, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-
03-147-21
15 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, vakituinen työsuhde,
varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-150-21
Liikkuva kirjastonvirkailija, vakituinen työsuhde, kulttuuriyksikkö, PORI-03-152-21
Uimavalvoja-liikunnanohjaaja, vakituinen työsuhde, liikunta- ja kulttuuriyksikkö,
PORI-03-146-21
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
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HR-yksikkö, sivistystoimiala
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Perusturvalautakunta, § 300,25.11.2021
Kaupunginhallitus, § 867, 03.12.2021
§ 867
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virat 48390026, 48390016 ja 64760014, sosiaali- ja
perhepalveluiden lastensuojelu
PRIDno-2021-5364
Perusturvalautakunta, 25.11.2021, § 300
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkojen nro 48390026, 48390016 ja 64760014
täyttöluvat ovat umpeutuneet. Virkoja ei ole saatu täytettyä kelpoisuusehdot
täyttävillä sosiaalityöntekijöillä. Viroille tulee saada uudet täyttöluvat, jotta ne voidaan
laittaa julkiseen hakuun.
Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen
valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun
tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän
edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on
kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös
lastensuojelulakiin on tulossa vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus, joka on 35
asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 45-50
asiakaslasta. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja
avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan
hinnoittelukohta 02SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3608,80 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntejän virkojen 48390026, 48390016
ja 64760014 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 867
Valmistelija / lisätiedot:
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Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli virkojen täyttöluvat kokouksessaan 25.11.2021 § 300.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkojen nro 48390026, 48390016 ja 64760014
täyttöluvat ovat umpeutuneet. Virkoja ei ole saatu täytettyä kelpoisuusehdot
täyttävillä sosiaalityöntekijöillä. Viroille tulee saada uudet täyttöluvat, jotta ne voidaan
laittaa julkiseen hakuun.
Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen
valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun
tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän
edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on
kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös
lastensuojelulakiin on tulossa vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus, joka on 35
asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 45-50
asiakaslasta. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja
avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan
hinnoittelukohta 02SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3608,80 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat perusturvan
sosiaalityöntekijöiden virkoihin nrot 48390026, 48390016 ja 64760014.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 301,25.11.2021
Kaupunginhallitus, § 868, 03.12.2021
§ 868
Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan viransijaisuus 1.1.-31.12.2022, iäkkäiden
ennaltaehkäisevät palvelut
PRIDno-2021-5363
Perusturvalautakunta, 25.11.2021, § 301
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan tehtävää
hoitaa määräaikaisesti viransijainen 1.1.2021- 31.12.2021. Vakituinen viranhaltija on
edelleen virkavapaalla 1.1.2022- 31.12.2022. Pyydetään lupaa täyttää iäkkäiden
ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan määräaikainen
viransijaisuus 1.1.2022-31.12.2022. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan edelleen nykyistä
viransijaista, joka on hoitanut tehtävää 1.1.2021 alkaen. Määrärahavaraus tehtävään
on.
Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden
palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-
vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää
omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja
säännöllistä yhteydenpitoa.
Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset,
tekee palvelutarpeen arvioinnit kotikäynnillä sekä tekee päätökset, hoitaa tarvittavien
omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion
maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi
tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin.
Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen
tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mm. mahdollisen kotihoidon tai
ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.
Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden palveluohjaajan tehtävään on
korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n
mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 02SOS050 ja
tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,59€/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
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Perusturvalautakunta päättää lähettää palveluohjaajan määräaikaisen
viransijaisuuden 1.1.2022-31.12.2022.täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen
päätettäväksi siten, että nykyinen viransijainen jatkaa tehtävässä. Pöytäkirja tämän
asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 868
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viransijaisuuden täyttöluvan kokouksessaan 25.11.2021
§ 301.
Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan tehtävää
hoitaa määräaikaisesti viransijainen 1.1.2021- 31.12.2021. Vakituinen viranhaltija on
edelleen virkavapaalla 1.1.2022- 31.12.2022. Pyydetään lupaa täyttää iäkkäiden
ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan määräaikainen
viransijaisuus 1.1.2022-31.12.2022. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan edelleen nykyistä
viransijaista, joka on hoitanut tehtävää 1.1.2021 alkaen. Määrärahavaraus tehtävään
on.
Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden
palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-
vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää
omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja
säännöllistä yhteydenpitoa.
Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset,
tekee palvelutarpeen arvioinnit kotikäynnillä sekä tekee päätökset, hoitaa tarvittavien
omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion
maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi
tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin.
Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen
tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mm. mahdollisen kotihoidon tai
ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.
Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden palveluohjaajan tehtävään on
korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n
mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 02SOS050 ja
tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,59€/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan palveluohjaajan määräaikaiseen
viransijaisuuteen 1.1. - 31.12.2022 siten, että nykyinen viransijainen jatkaa tehtävässä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Iäkkäiden palveluiden päällikkö/ennaltaehkäisevät palvelut, perusturvan
henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021

124 (139)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 302,25.11.2021
Kaupunginhallitus, § 869, 03.12.2021
§ 869
Täyttölupapyyntö, iäkkäiden palveluiden esimiehen virka, 79972006, Pohjois-Porin kotihoito
PRIDno-2021-5362
Perusturvalautakunta, 25.11.2021, § 302
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Iäkkäiden palveluiden esimiehen virka on tullut avoimeksi viranhaltijan
irtisanoutuessa iäkkäiden palveluiden esimiehen virasta nro 79972006 siirryttyään
toistaiseksi voimassa olevaan iäkkäiden palveluiden esimiehen työsopimussuhteeseen
kotiuttamistiimiin 1.11.2021 lähtien. Pyydetään lupaa saada täyttää toistaiseksi
voimassa oleva iäkkäiden palveluiden esimiehen virka nro 79972006, työn
aloittamispaikka Pohjois-Porin kotihoito, kp 14120927.
Iäkkäiden palveluiden esimiehen virkatehtävä on esimiestehtävä, jossa vastataan
kotihoidon toimintayksikön kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän
mukaisesti. Esimiestehtävään sisältyy henkilöstöhallinto ja muut hallinnolliset tehtävät
toimintasäännön mukaisesti. Iäkkäiden palveluiden esimies vastaa kotihoidon
toimintayksikön päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kotihoidon toiminnan
kehittämisestä sekä toimii lähiesimiestehtävässä Pohjois-Porin alueella Noormarkun
ja Merikarvian tiimeissä. Kotihoidossa on meneillään ympärivuorokautisen kotihoidon
vahvistaminen sekä iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventämisen myötä
uudenlaisten toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen kotona asumisen
tukemiseksi.
Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, perehtyneisyyttä ja kokemusta iäkkäiden
palveluiden kotihoidosta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimintojen
kehittämiseen. Eduksi luetaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja
muutoksen johtamisesta. Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn,
jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan lähiesimiestehtävässä.
Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden esimiehen virkaan on sosiaali- ja/tai terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja/tai terveydenhoitoalan aikaisempi
opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla
tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai
terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen
laillistus. Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen hinnoittelu 01HOI020, mikä tällä
hetkellä on 3,077.55€.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta päättää lähettää iäkkäiden palveluiden esimiehen viran nro
79972006 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän
asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 869
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 25.11.2021 § 302.
Iäkkäiden palveluiden esimiehen virka on tullut avoimeksi viranhaltijan
irtisanoutuessa iäkkäiden palveluiden esimiehen virasta nro 79972006 siirryttyään
toistaiseksi voimassa olevaan iäkkäiden palveluiden esimiehen työsopimussuhteeseen
kotiuttamistiimiin 1.11.2021 lähtien. Pyydetään lupaa saada täyttää toistaiseksi
voimassa oleva iäkkäiden palveluiden esimiehen virka nro 79972006, työn
aloittamispaikka Pohjois-Porin kotihoito, kp 14120927.
Iäkkäiden palveluiden esimiehen virkatehtävä on esimiestehtävä, jossa vastataan
kotihoidon toimintayksikön kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän
mukaisesti. Esimiestehtävään sisältyy henkilöstöhallinto ja muut hallinnolliset tehtävät
toimintasäännön mukaisesti. Iäkkäiden palveluiden esimies vastaa kotihoidon
toimintayksikön päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kotihoidon toiminnan
kehittämisestä sekä toimii lähiesimiestehtävässä Pohjois-Porin alueella Noormarkun
ja Merikarvian tiimeissä. Kotihoidossa on meneillään ympärivuorokautisen kotihoidon
vahvistaminen sekä iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventämisen myötä
uudenlaisten toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen kotona asumisen
tukemiseksi.
Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, perehtyneisyyttä ja kokemusta iäkkäiden
palveluiden kotihoidosta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimintojen
kehittämiseen. Eduksi luetaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja
muutoksen johtamisesta. Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn,
jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan lähiesimiestehtävässä.
Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden esimiehen virkaan on sosiaali- ja/tai terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja/tai terveydenhoitoalan aikaisempi
opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla
tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai
terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen
laillistus. Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen hinnoittelu 01HOI020, mikä tällä
hetkellä on 3,077.55€.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusturvan iäkkäiden palveluiden
esimiehen virkaan nro 79972006.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Iäkkäiden palveluiden päällikkö/kotihoitopalvelut, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 303,25.11.2021
Kaupunginhallitus, § 870, 03.12.2021
§ 870
Täyttölupapyyntö, etuuskäsittelijän virka, 73670004, sosiaali- ja perhepalveluiden
työikäisten palvelut
PRIDno-2021-5361
Perusturvalautakunta, 25.11.2021, § 303
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Aikuissosiaalityön etuuskäsittelijän virkaan 73670004 tarvitaan täyttölupa, koska
nykyinen viranhaltija on siirtymässä eläkkeelle 1.7.2022 alkaen. Käytännössä
työntekijä jää pois töistä vuosilomien vuoksi jo 1.4.2022 lähtien. Pyydämme
täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.7.2022 lähtien.
Etuuskäsittelijä on sijoittunut Porin perusturvan aikuissosiaalityön vastaamon tiimiin.
Työtehtävät ovat hyvin moninaiset; viranhaltija vastaa erityisesti perussosiaalityön
läntisen tiimin etuuskäsittelystä ja tiimin avustavista töistä, työstää kuukausittain
yhteenvedon kuntouttavan työtoiminnan korvauksista (hakemus Keha keskukselle)
sekä tekee kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauspäätöksiä, hoitaa
välitystiliasiakkaiden tilejä, vastaa infopuhelimeen sekä hoitaa vastaamon sähköpostia
säännöllisesti ja jakaa asiakkaiden hakemuksia lifecare pilvipalveluiden
viestikeskuksesta.
Kelpoisuusvaatimuksena on toimistotyöntekijän pätevyys. Tehtävän hoitaminen vaatii
myös sosiaalisia taitoja, koska asiakaskunta on osin haastavaa.
Tehtäväkohtainen palkka on 2 359,37 €/kk hinnoittelussa 01TOI060 ja työaika on
toimistotyöaika 36.25 t/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää työikäisten palveluiden etuuskäsittelijän
viran 73670004 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 870
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 25.11.2021 § 303.
Aikuissosiaalityön etuuskäsittelijän virkaan 73670004 tarvitaan täyttölupa, koska
nykyinen viranhaltija on siirtymässä eläkkeelle 1.7.2022 alkaen. Käytännössä
työntekijä jää pois töistä vuosilomien vuoksi jo 1.4.2022 lähtien. Pyydämme
täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.7.2022 lähtien.
Etuuskäsittelijä on sijoittunut Porin perusturvan aikuissosiaalityön vastaamon tiimiin.
Työtehtävät ovat hyvin moninaiset; viranhaltija vastaa erityisesti perussosiaalityön
läntisen tiimin etuuskäsittelystä ja tiimin avustavista töistä, työstää kuukausittain
yhteenvedon kuntouttavan työtoiminnan korvauksista (hakemus Keha keskukselle)
sekä tekee kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauspäätöksiä, hoitaa
välitystiliasiakkaiden tilejä, vastaa infopuhelimeen sekä hoitaa vastaamon sähköpostia
säännöllisesti ja jakaa asiakkaiden hakemuksia lifecare pilvipalveluiden
viestikeskuksesta.
Kelpoisuusvaatimuksena on toimistotyöntekijän pätevyys. Tehtävän hoitaminen vaatii
myös sosiaalisia taitoja, koska asiakaskunta on osin haastavaa.
Tehtäväkohtainen palkka on 2 359,37 €/kk hinnoittelussa 01TOI060 ja työaika on
toimistotyöaika 36.25 t/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusturvan etuuskäsittelijän virkaan
nro 73670004.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Aikuissosiaalityön päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 304,25.11.2021
Kaupunginhallitus, § 871, 03.12.2021
§ 871
Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2021-5368
Perusturvalautakunta, 25.11.2021, § 304
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne-Marie Korsgrund-Rauvola
anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden, iäkkäiden sekä
sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle
esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä, tarkastettu
määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat
asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, kotihoidon resurssin turvaaminen,
ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus
henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen
toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,
koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin, palkattomiin poissaoloihin.
tai tehtäväkuvan muuttamiseen.

Iäkkäiden palvelut
Lähihoitajan työsuhde, 73493888, Pohjois-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
Lähihoitajan työsuhde, 71858404 ja 73493979, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen
haku
Lähihoitajan työsuhde, 73493261, Merikarvian kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 20405123, Länsi-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
Lähihoitajan työsuhde, 71858066, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 73493243, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 12530214, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.2022, Itä-Porin kotihoito
Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, (uusi), iäkkäiden ennaltaehkäisevät
palvelut -> vakituisen työntekijän tehtäväkuvan osittainen muuttaminen

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021

32/2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Terveys- ja sairaalapalvelut
Lähihoitaja työsuhde, 73493279, Neurologinen kuntoutusosasto T2 -> vakinaistaminen
ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, 73493788, Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -> ulkoinen
haku
Lähihoitajan työsuhde, Sotekeskus Länsi; Poliklinikka -> uudelleensijoitus ja
tarvittaessa ulkoinen haku
Sosiaalityöntekijän työsuhde, 48390006, -> ulkoinen haku
sosiaaali- ja perhepalvelut
Lähihoitajan työsuhde, 12530128, vammaispalveluiden asumispalvelut, Asumisyksikkö
Poiju -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, (uusi, mitoituksen parantaminen), vammaispalveluiden
Jokisuiston Palveluasunnot -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde (12530096), vammaispalveluiden asumispalveluiden asuntola
Tyrni -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde (vakanssi 734931057), vammaispalveluiden asumispalvelut,
asuntola Kirjosiipi -> vakinaistaminen ilman hakua
Sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337053, työikäisten palvelut -> ulkoinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteisten täyttölupapyynnöt
kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan
heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2021, § 871
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki
sanna.mustajoki@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta käsitteli työsuhteiden täyttöluvat kokouksessaan 25.11.2021 §
304.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden, iäkkäiden sekä
sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
03.12.2021
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esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä, tarkastettu
määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat
asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, kotihoidon resurssin turvaaminen,
ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus
henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen
toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,
koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin, palkattomiin poissaoloihin.
tai tehtäväkuvan muuttamiseen.
Iäkkäiden palvelut
Lähihoitajan työsuhde, 73493888, Pohjois-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
Lähihoitajan työsuhde, 71858404 ja 73493979, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen
haku
Lähihoitajan työsuhde, 73493261, Merikarvian kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 20405123, Länsi-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
Lähihoitajan työsuhde, 71858066, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 73493243, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 12530214, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.2022, Itä-Porin kotihoito
Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, (uusi), iäkkäiden ennaltaehkäisevät
palvelut -> vakituisen työntekijän tehtäväkuvan osittainen muuttaminen
Terveys- ja sairaalapalvelut
Lähihoitaja työsuhde, 73493279, Neurologinen kuntoutusosasto T2 -> vakinaistaminen
ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, 73493788, Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -> ulkoinen
haku
Lähihoitajan työsuhde, Sotekeskus Länsi; Poliklinikka -> uudelleensijoitus ja
tarvittaessa ulkoinen haku
Sosiaalityöntekijän työsuhde, 48390006, -> ulkoinen haku
sosiaaali- ja perhepalvelut
Lähihoitajan työsuhde, 12530128, vammaispalveluiden asumispalvelut, Asumisyksikkö
Poiju -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, (uusi, mitoituksen parantaminen), vammaispalveluiden
Jokisuiston Palveluasunnot -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde (12530096), vammaispalveluiden asumispalveluiden asuntola
Tyrni -> ulkoinen haku

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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Lähihoitajan työsuhde (vakanssi 734931057), vammaispalveluiden asumispalvelut,
asuntola Kirjosiipi -> vakinaistaminen ilman hakua
Sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337053, työikäisten palvelut -> ulkoinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat perusturvan työsuhteille:
Iäkkäiden palvelut
Lähihoitajan työsuhde, 73493888, Pohjois-Porin kotihoito -> vakinaistaminen
ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, 71858404 ja 73493979, Pohjois-Porin kotihoito ->
ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 73493261, Merikarvian kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 20405123, Länsi-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
Lähihoitajan työsuhde, 71858066, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 73493243, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, 12530214, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.2022, Itä-Porin kotihoito
Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, (uusi), iäkkäiden ennaltaehkäisevät
palvelut -> vakituisen työntekijän tehtäväkuvan osittainen muuttaminen
Terveys- ja sairaalapalvelut
Lähihoitaja työsuhde, 73493279, Neurologinen kuntoutusosasto T2 ->
vakinaistaminen ilman hakua
Lähihoitajan työsuhde, 73493788, Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 ->
ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, Sotekeskus Länsi; Poliklinikka -> uudelleensijoitus ja
tarvittaessa ulkoinen haku
Sosiaalityöntekijän työsuhde, 48390006, -> ulkoinen haku
sosiaaali- ja perhepalvelut
Lähihoitajan työsuhde, 12530128, vammaispalveluiden asumispalvelut,
Asumisyksikkö Poiju -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde, (uusi, mitoituksen parantaminen), vammaispalveluiden
Jokisuiston Palveluasunnot -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde (12530096), vammaispalveluiden asumispalveluiden
asuntola Tyrni -> ulkoinen haku
Lähihoitajan työsuhde (vakanssi 734931057), vammaispalveluiden
asumispalvelut, asuntola Kirjosiipi -> vakinaistaminen ilman hakua
Sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337053, työikäisten palvelut -> ulkoinen haku
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvan palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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§ 872
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Tekninen lautakunta 16.11.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 24.11.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
3 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 24.11.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
4 Elinvoima- ja ympäristölautakunta, salassa pidettävät asiat 24.11.2021,
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
5 Sivistyslautakunta 23.11.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
6 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 23.11.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokousp Tarkastusp Nähtävänäolo
vm
vm
pvm

Tekninen lautakunta

16.11.202
18.11.2021 19.11.2021
1

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta

24.11.202
24.11.2021 25.11.2021
1

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

24.11.202
26.11.2021 29.11.2021
1

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, salassa
pidettävät asiat

24.11.202
26.11.2021 -
1

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta

23.11.202
25.11.2021 26.11.2021
1

Sivistyslautakunta

23.11.202
26.11.2021 29.11.2021
1

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 873
Tiedoksi merkittävät asiat
Maakuntahallituksen 22.11.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3FN99nT
Maakuntavaltuuston 10.12.2021 kokouksen esityslista on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3DVaJ6G
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 874
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema, 25.11.2021
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 21 AV-laitteet, optiokausi, 22.11.2021
§ 22 Tietosuoja-aineiston hävittäminen optioajalla, 23.11.2021
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 182 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 15.11.2021
§ 184 Työkokemuslisän maksaminen, 22.11.2021
§ 185 Virkojen nimikkeiden muuttaminen, 22.11.2021
§ 186 Neuvottelu peruspalkan aleneminen, 26.11.2021
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Paralympiahopeamitalistin huomioiminen, stipendi, 18.11.2021
§ 22 Paralympiahopeamitalistin huomioiminen, siirto vammaisurheilun sekä
erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytysten parantamiseen tarkoitettuun
lahjoitusrahastoon, 18.11.2021
Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 76 Toimipaikan muutos, palomies Kanta-Porin paloasema, 26.11.2021
Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 10 Päätös infonäyttöjärjestelmän hankinnasta, 24.11.2021
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa valmisteluun viranhaltijapäätöksen § 186
Neuvottelu peruspalkan aleneminen, 26.11.2021
Muilta osin viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.
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§ 875
Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla
seuraavat asiat:
Yhteistoimintasopimus Porin kaupunki - Suomen Uimaliitto, salainen
asia, julkisuuslaki (621/1999) 6 §
Pori Energia Oy:n ennakkokäsityspyyntö 3.12.2021, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 §
17 kohta
Hakemus maksun perimättä jättämiseksi tai alentamiseksi, julkisuuslaki (621/1999)
24.1 § 23 ja 25 kohta.
Hakemus maksun perimättä jättämiseksi tai alentamiseksi, julkisuuslaki (621/1999)
24.1 § 23 ja 25 kohta.
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, ennakkokäsityspyyntö 29.11.2021, julkisuuslaki (621
/1999) 24.1 § 17 kohta
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§838, §839, §840, §841, §842, §843, §844, §846, §847, §848, §849, §850, §851, §855,
§857, §858, §859, §860, §861, §863, §865, §866, §867, §868, §869, §870, §871, §872,
§873, §874, §875
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Muutoksenhakukielto
§864
Muutoksenhakukielto
Tästä asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan päätökseen tyytymätön voi saattaa
asian käsiteltäväksi virka-/ työehtosopimuksen mukaisessa paikallisneuvottelussa
kunnallisen pääsopimuksen 8, 10, 11 §:n mukaisesti.
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Oikaisuvaatimus
§845, §852, §853, §854, §856, §862
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

