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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
15.02.2021

15.02.2021

Raisa Ranta
§:t 79-81, § 82 osin, §:t 83-95

Juha Kantola

15.02.2021

Satu Hatanpää
§ 82 osin

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
16.02.2021

Tarja Koskela
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§ 79
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskäsittely
Petri Huru saapui klo 13.02.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 80
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raisa Ranta ja Juha Kantola (varalla Satu Hatanpää).
Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raisa Ranta ja Juha Kantola (varalla Satu Hatanpää).
Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2021.
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Kaupunginhallitus, § 540,12.10.2020
Kaupunginhallitus, § 556,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 120,02.11.2020
Kaupunginhallitus, § 81, 08.02.2021
§ 81
Porin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 2021
PRIDno-2020-5441
Kaupunginhallitus, 12.10.2020, § 540
Liitteet

1 Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset luonnos
Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy kuvaus kaupungin omistajapolitiikasta sekä
kuntalain edellyttämät omistajaohjauksen periaatteet. Linjauksissa määritellään muun
muassa missä tehtävissä ja millä intressillä kaupunki on mukana omistajana
sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan.
Omistajapoliittisten linjausten tarkoitus on tukea konsernijohdon työtä ja yhteisöjen
toimintaa pitkällä tähtäimellä. Laajemmassa tarkastelussa omistajapolitiikkaan
kuuluvat myös kaupungin muut omistuserät, maaomistukset ja sijoitusomaisuus,
joiden yksityiskohtaisempiin omistajapoliittisiin kysymyksiin otetaan kantaa myös
muiden asiakirjojen ja päätösten kautta.
Aktiivisen omistajaohjauksen ensisijainen tehtävä on aina varmistaa kaupungin
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Asetetut
tavoitteet kuvastavat omistuksilta odotettavaa omistaja-arvoa, jonka tulisi kehittyä ja
jota tulisi myös suojata. Omistaja-arvon suojaamista kuvastaa esimerkiksi kuntien
omistamien yhtiöiden omaisuuden arvon säilyttäminen.
Omistajapoliittiset linjaukset on määritelty seuraaville kaupungin omistuksille:
strategiset omaisuuserät (maaomaisuus, rakennusomaisuus, kiinteät rakenteet
ja laitteet sekä sijoitukset)
liikelaitokset
tytäryhtiöt
kaupungin määräysvallassa olevat säätiöt
osakkuusyhtiöt
muut omistusyhtiöt
Pori-konsernin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Pori-konsernin
omaisuus on yhteensä noin 1,1 miljardia euroa (31.12.2019). Tytäryhtiöiden
yhteenlaskettu omaisuus on 54 % koko konsernin omaisuudesta. Omistajaohjauksen
kannalta peruskunta, liikelaitokset ja tytäryhtiöt muodostavat keskeisimmän
kokonaisuuden. Kuntayhtymät, osakkuusyhtiöt ja säätiöt ovat omistuksellisia
kokonaisuuksia, joissa kaupunki on osaomistaja. Näiden omaisuuserien kohdalla
kaupungin vaikutusvalta on rajattu omistuksen suuruuteen.
Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin
määrittelyyn. Omistajan kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä
muodostuu kahdesta osatekijästä:
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Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on
pääomasijoitukselleen saama tuotto
Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön
toiminta tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Yhteisön toiminnalla on silloin yhteiskunnallinen rooli.
Kaupunki on mukana liiketoiminnassa, kun jompikumpi tai molemmat edellä
mainituista intresseissä toteutuu ja omistaminen tukee kunnan toimintaa ja kehitystä.
Omistajaintressi vaikuttaa ensisijaisesti toiminnalle asetettaviin tavoitteisiin. Kaupunki
ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa omistajapoliittisissa linjauksissa asetettavien
tavoitteiden, konserniohjeen sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta.
Kaupunkikonsernia tarkastellaan aina kokonaisuutena, jossa konsernin yksittäisen
yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai kaupungin yksikön
yhtiöittämiseen liittyvät päätökset tulee johtaa Pori-konsernin talouden tai toiminnan
kannalta positiiviseen lopputulokseen. Toiminnan positiivisella lopputuloksella
voidaan tarkoittaa muitakin kuin taloudellisia tekijöitä.
Konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan jatkuvasti toiminnan
tuloksellisuuden sekä aktiivisen omistajaohjauksen näkökulmasta.
Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti, kaupungilta ja kaupunkikonsernilta
vaaditaan nopeaa reagointi- ja uusiutumiskykyä ja onnistunutta johtamista. Se
tarkoittaa johtamisen, toimintatapojen, -prosessien ja rakenteiden jatkuvaa
tarkastelua, toiminnan kokonaistuloksellisuutta sekä riskienhallintaa.
Omistajapoliittinen ohjelma on Porin kaupungin johtamisen väline, joka luo puitteet
menestykselliselle toiminnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porin kaupungin
omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 556
Liitteet

1 Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset_luonnos 26.10.2020
Kaupunginhallitus käsitteli omistajapoliittisia linjauksia kokouksessaan 12.10.2020 §
540 ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun sekä jatkaa asian käsittelyä
kokouksessaan 26.10.2020. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on huomioinut
kaupunginhallituksen antamat evästykset liitteenä olevassa Porin kaupungin
omistajapoliittiset linjaukset -luonnoksessa. Asian aikaisempi käsittely
sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

4/2021

8 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porin kaupungin
omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että Länsirannikon Koulutus Oy:n
osalta kohtaan ’Omistajalle raportoitavat tavoitteet, suoritteet ja mittarit’ lisätään
mittariksi ’opetuksen laatumittarit’.

Kaupunginvaltuusto, 02.11.2020, § 120
Liitteet

1 Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset_luonnos 2.11.2020
2 Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallitus - 26.10.2020 § 556
Kaupunginhallitus käsitteli omistajapoliittisia linjauksia kokouksessaan 12.10.2020 §
540 ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun sekä jatkaa asian käsittelyä
kokouksessaan 26.10.2020. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on huomioinut
kaupunginhallituksen antamat evästykset liitteenä olevassa Porin kaupungin
omistajapoliittiset linjaukset -luonnoksessa.
Asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Asian käsittely ja päätöksenteko kaupunginhallituksessa 26.10.2020 § 556 ilmenee
liitteenä olevasta pöytäkirjanotteesta. Päivitetty luonnos omistajapoliittisesta
ohjelmasta on liitteenä.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston
päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Petri Reposen jättämän
seuraavan toivomusponnen: "Omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan
samaan aikaan käsittelyyn".

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 81
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset_luonnos 8.2.2021
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Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman
palautuksen yhteydessä, että omistajapoliittinen ohjelma ja konserniohje tuodaan
samaan aikaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Oheisena on omistajaohjaus- ja
rahoitusyksikön valmistelema esitys Porin kaupungin omistajapoliittisiksi linjauksiksi.
Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy kuvaus kaupungin omistajapolitiikasta sekä
kuntalain edellyttämät omistajaohjauksen periaatteet. Linjauksissa määritellään muun
muassa missä tehtävissä ja millä intressillä kaupunki on mukana omistajana
sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan.
Omistajapoliittisten linjausten tarkoitus on tukea konsernijohdon työtä ja yhteisöjen
toimintaa pitkällä tähtäimellä. Laajemmassa tarkastelussa omistajapolitiikkaan
kuuluvat myös kaupungin muut omistuserät, maaomistukset ja sijoitusomaisuus,
joiden yksityiskohtaisempiin omistajapoliittisiin kysymyksiin otetaan kantaa myös
muiden asiakirjojen ja päätösten kautta.
Aktiivisen omistajaohjauksen ensisijainen tehtävä on aina varmistaa kaupungin
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Asetetut
tavoitteet kuvastavat omistuksilta odotettavaa omistaja-arvoa, jonka tulisi kehittyä ja
jota tulisi myös suojata. Omistaja-arvon suojaamista kuvastaa esimerkiksi kuntien
omistamien yhtiöiden omaisuuden arvon säilyttäminen.
Omistajapoliittiset linjaukset on määritelty seuraaville kaupungin omistuksille:
strategiset omaisuuserät (maaomaisuus, rakennusomaisuus, kiinteät rakenteet
ja laitteet sekä sijoitukset)
liikelaitokset
tytäryhtiöt
kaupungin määräysvallassa olevat säätiöt
osakkuusyhtiöt
muut omistusyhtiöt
Pori-konsernin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Pori-konsernin
omaisuus on yhteensä noin 1,1 miljardia euroa (31.12.2019). Tytäryhtiöiden
yhteenlaskettu omaisuus on 54 % koko konsernin omaisuudesta. Omistajaohjauksen
kannalta peruskunta, liikelaitokset ja tytäryhtiöt muodostavat keskeisimmän
kokonaisuuden. Kuntayhtymät, osakkuusyhtiöt ja säätiöt ovat omistuksellisia
kokonaisuuksia, joissa kaupunki on osaomistaja. Näiden omaisuuserien kohdalla
kaupungin vaikutusvalta on rajattu omistuksen suuruuteen.
Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin
määrittelyyn. Omistajan kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä
muodostuu kahdesta osatekijästä:
Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on
pääomasijoitukselleen saama tuotto
Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön
toiminta tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Yhteisön toiminnalla on silloin yhteiskunnallinen rooli.
Kaupunki on mukana liiketoiminnassa, kun jompikumpi tai molemmat edellä
mainituista intresseissä toteutuu ja omistaminen tukee kunnan toimintaa ja kehitystä.
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Omistajaintressi vaikuttaa ensisijaisesti toiminnalle asetettaviin tavoitteisiin. Kaupunki
ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa omistajapoliittisissa linjauksissa asetettavien
tavoitteiden, konserniohjeen sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta.
Kaupunkikonsernia tarkastellaan aina kokonaisuutena, jossa konsernin yksittäisen
yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai kaupungin yksikön
yhtiöittämiseen liittyvät päätökset tulee johtaa Pori-konsernin talouden tai toiminnan
kannalta positiiviseen lopputulokseen. Toiminnan positiivisella lopputuloksella
voidaan tarkoittaa muitakin kuin taloudellisia tekijöitä.
Konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan jatkuvasti toiminnan
tuloksellisuuden sekä aktiivisen omistajaohjauksen näkökulmasta.
Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti, kaupungilta ja kaupunkikonsernilta
vaaditaan nopeaa reagointi- ja uusiutumiskykyä ja onnistunutta johtamista. Se
tarkoittaa johtamisen, toimintatapojen, -prosessien ja rakenteiden jatkuvaa
tarkastelua, toiminnan kokonaistuloksellisuutta sekä riskienhallintaa.
Omistajapoliittinen ohjelma on Porin kaupungin johtamisen väline, joka luo puitteet
menestykselliselle toiminnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus aloittaa omistajapoliittisen ohjelman käsittelyn ja jatkaa sitä
kokouksessaan 15.2.2021 siten, että asia saatetaan kaupunginvaltuuston 1.3.2021
pidettävän kokouksen käsittelyyn.
Kokouskäsittely
Esteelliset poistuivat käsittelyn aikana kokouksesta seuraavasti:
Strategiset yhtiöt
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen
jäsen).
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen
puheenjohtaja)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi,
Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy).
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi,
Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen
jäsen).
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy
Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Otavankatu 3,
asiamiehen läheinen)
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Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähalli,
asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki,
hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto
Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto
Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi,
Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy).
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy
Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy,
asiamiehen läheinen)
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen
puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n
asiamiehen läheinen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy).
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen
Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-Lampinen
(palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,
Länsirannikon Koulutus Oy).
Osakkuusyhteisöt
Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)
Omistusyhtiöt
Kuntarahoitus Oy: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan
jäsen)
Keva: Diana Bergroth-Lampinen, Keva, hallituksen jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy,
hallituksen varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima
Oy:n hallituksen varajäsenen läheinen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen
varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen
varajäsenen läheinen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha
Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).
Diana Bergroth-Lampisen ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.
Raisa Rannan ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.33 - 14.40.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 82
Porin konserniohje 2021
PRIDno-2021-476
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Porin kaupungin uusin konserniohje_luonnos 8.2.2021
Porin kaupunginvaltuuston 2.10.2017 hyväksymää konserniohjetta on tarvetta
päivittää vastaamaan konserniohjauksen muuttuneita tarpeita. Kaupunginvaltuuston
kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman palautuksen yhteydessä,
että omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan valtuuston
käsittelyyn.
Konserniohjeella annetaan tarvittavat ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan
kunnan toiminnan johtamista kunnan kokonaisetuun perustuen. Konserniohjeen
sisältämien määräysten mukaisesti konsernijohto organisoi konsernijohtamisen ja -
valvonnan sekä seuraa ja arvioi niiden noudattamista.
Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset
ainakin:
- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden
turvaamisesta
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
- konsernin sisäisistä palveluista
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä sekä
- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.
Oheisena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön valmistelema esitys Porin kaupungin
uudeksi konserniohjeeksi. Merkittävimmät muutosehdotukset uudessa luonnoksessa
verrattuna vanhaan ovat:
Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen uusi salkuttamisluokka
eli markkinoilla toimivat strategiset yhtiöt ja niiden hallitusten kokoonpano
Tytäryhtiöiden hallitusten nimittämisprosessin sekä hallitustyöskentelyn
täsmentäminen
Porin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät voi kuulua Porin
kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen eli ns. kaksoisroolituksen
kieltäminen
Kaupungin ennakkokäsityksen hankkimisvelvoitetta on täsmennetty
Lisätty kohtia yhteisöjen sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen sekä
riskienhallintaan
Huomioitu kaupungin organisaatiouudistus per 1.9.2020
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Kaupunginvaltuuston hyväksymisen jälkeen uusittu konserniohje tulee koskemaan
kaikkia kaupungin tytäryhteisöjä. Tytäryhtiöiden tulee tämän jälkeen hyväksyä uusi
konserniohje yhtiökokouksissaan.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus aloittaa Porin kaupungin konserniohjeen käsittelyn ja jatkaa sitä
kokouksessaan 15.2.2021 siten, että asia saatetaan kaupunginvaltuuston 1.3.2021
pidettävän kokouksen päätettäväksi.
Kokouskäsittely
Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Keva, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan
toimi Anne Liinamaa.
Diana Bergorht-Lampisen sijaan kokoukseen saapui Sinikka Alenius.
Konserniohjeen kohdan 7.13 käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:
Strategiset yhtiöt
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen
jäsen).
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen
puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Domus
Arctopolis hallituksen jäsen).
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy
Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Otavankatu 3,
asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähalli,
asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki,
hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto
Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto
Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy
Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy,
asiamiehen läheinen)
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen
puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n
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asiamiehen läheinen)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen
Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja).
Osakkuusyhteisöt
Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)
Omistusyhtiöt
Kuntarahoitus Oy: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan
jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy,
hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen
varajäsen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha
Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).
Raisa Rannan ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Diana Bergroth-Lampinen
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 83
Suomi-rata Oy tilintarkastajan valinta, osakkeenomistajien yksimielinen päätös
PRIDno-2021-528
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 PTK OTE tilintarkastajan valinta
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
2 Suomi-rata Oy tilintarkastajan valinta, osakkeenomistajien yksimielinen päätös
3 PTK OTE tilintarkastajan valinta_allekirjoitus poistettu
Kaupunginhallitus hyväksyi 09.03.2020, § 121 osaltaan Suomi-ratahankeyhtiölle
valmistellut viimeistellyt yhtiöoikeudelliset asiakirjat eli osakassopimuksen, kuntien
välisen sopimuksen, omistusosuus-/rahoituslaskelman, perustamissopimuksen ja
yhtiöjärjestyksen. Kaupparekisteri hyväksyi Suomi-rata Oy:n perustamisen 15.12.2020.
Suomi-rata Oy:n perustamissopimuksessa ei nimetty tilintarkastajaa yhtiön
perustamisen yhteydessä. Yhtiön perustamissopimuksessa on todettu, että yhtiön
tilintarkastaja valitaan yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiöjärjestyksessä
tilintarkastajasta todetaan seuraavasti: ”Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.”
Yhtiön hallitus on esittänyt yhtiön osakkeenomistajille, että yhtiön
tilintarkastusyhteisöksi valittaisiin Ernst & Young Oy ja päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT, JHTT Mikko Rytilahti. Hallituksen esitys on viestin liitteenä.
Tilintarkastajan valinta tehdään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5
luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä
yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia
kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös.
Koska yhtiön hallitus ei ole esittänyt tässä vaiheessa muita asioita yhtiön
osakkeenomistajille päätettäväksi, liikenne- ja viestintäministeriö esittää , että
tilintarkastajan valinta tehtäisiin yhtiökokouksen sijaan erillisellä osakkeenomistajien
yksimielisellä päätöksellä. Tämä mahdollistaisi kevyemmän ja nopeamman
hallinnollisen prosessin. Esityksessä toivotaan, että jokainen osakkeenomistaja
allekirjoittaisi päätöksen. Ohessa myös luonnos omistajapäätöksestä.
Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja on pyytänyt kaikkien yhtiöiden omistajien
vastausta ma 8.2.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Porin kaupunki hyväksyy, että Suomi-rata Oy:n yhtiökokous korvataan liitteen
mukaisella osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä.
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Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan oheisen
omistajapäätösluonnoksen sekä tekemään siihen tarvittaessa pieniä teknisiä
muutoksia.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 15.31 - 15.32.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Emmi Nykänen <emmi.nykanen@lvm.fi>, Omistaohjaus- ja rahoitusyksikkö
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§ 84
Neuvottelupyyntö Ulvilan vesilaitoksen ja Porin Veden yhteistyön kehittämisestä
PRIDno-2021-407
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Neuvottelupyyntö_27.1.2021
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
2 Neuvottelupyyntö_27.1_allekirjoitus poistettu
Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2020 tuottavuus-
ja toimenpideohjelman vuosiksi 2021—2023. Yhtenä tuottavuus- ja
toimenpideohjelman toimenpiteenä on Ulvilan vesihuollon toimintatapatarkastelu ja
neuvotteluiden käynnistäminen Porin kanssa yhteistyön mahdollisuudesta.
Ulvilan kaupunki on lähestynyt Porin kaupunginhallitusta neuvottelupyynnöllä yllä
olevassa asiassa.
Rahoitusjohtaja esittää, että Ulvilan kaupungin kanssa käydään neuvottelu ja
rahoitusjohtaja pyytää Porin Veden nimeämään oman edustajansa tähän
neuvotteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Ulvilan kaupungin neuvotteluavaukseen ja
valtuuttaa rahoitusjohtaja Jouni Lampisen käymään kirjeessä tarkoitetun neuvottelun
Ulvilan kaupungin kanssa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ulvilan kaupunki/kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, Porin Vesi
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Kaupunginhallitus, § 40,04.02.2019
Kaupunginhallitus, § 85, 08.02.2021
§ 85
Yhteistoimintasopimus vuoden 2021 Itä-Länsi -pesäpallotapahtuman järjestelyistä
PRIDno-2019-548
Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Porin kaupunki ja Suomen Pesäpalloliitto.pdf
Konsernihallinto ja sivistystoimiala ovat neuvotelleet Suomen Pesäpalloliitto ry:n ja
Porin Pesäkarhut ry:n kanssa pesäpallon Itä - Länsi 2020 -tapahtuman toteuttamisesta
Porissa.
Asiassa on neuvoteltu sopimusluonnos, joka on esityslistan liitteenä.
Koska esittelyn laadintavaiheessa tarvittavat toimenpiteet ja niiden kustannusarvio
ovat vielä tarkentumatta, sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri
Lahti tulee kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään tapahtuman edellyttämiä
kustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen pesäpallon Itä - Länsi -
tapahtuman järjestämisestä Porissa vuonna 2020 ja lähettää sen Suomen
Pesäpalloliitto Oy:lle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään
sopimusluonnokseen tarvittaessa tarkennusluonteisia muutoksia.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
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yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus Porin kaupunki ja Pesäpalloliitto 2021
Porin kaupunki ja Suomen Pesäpalloliitto ry sopivat aiemmin, KH 4.2.2019/§ 40,
vuoden 2020 Itä-Länsi-ottelutapahtuman järjestämisestä Porissa. Tapahtuman
järjestäminen ei ollut mahdollista kesällä 2020 covid-19-pandemitilanteesta johtuen,
joten tapahtuma siirrettiin järjestettäväksi kesällä 2021. Tapahtuman ajankohta on 9.
-10.7.2021. Tapahtuman järjestämiseen varauduttiin vuoden 2020 talousarviossa ja
tapahtuman siirtyminen on huomioitu myös vuoden 2021 talousarviossa.
Esityslistan liitteenä on aiemman päätöksen mukainen luonnos sopimukseksi.
Sopimusluonnokseen on täsmennetty joitakin aiemman sopimuksen hyväksymisen
jälkeen tarkentuneita yksityiskohtia.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen pesäpallon Itä-Länsi-
tapahtuman järjestämisestä Porissa vuonna 2021 ja lähettää sen Suomen
Pesäpalloliitto ry:lle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään
sopimusluonnokseen tarvittaessa tarkennusluonteisia muutoksia.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Suomen Pesäpalloliitto ry, sivistystoimiala/liikunta- ja nuorisoyksikkö, tekninen toimiala
/infrayksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala/matkailu- ja markkinointiyksikkö
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§ 86
Yhteistoimintasopimus seudullisten hankintapalvelujen järjestämisestä / Honkajoen
kunnan irtaantuminen sopimuksesta
PRIDno-2021-474
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Alkuperäinen, Yhteistoimintasopimus
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Yhteistoimintasopimus
Honkajoen kunta; irtaantuminen seudullisten hankintapalvelujen järjestämistä
koskevasta yhteistoimintasopimuksesta
”Kankaanpään kaupungin yhdistymishallitus esittää 15.12.2020 antamalla
päätöksellään 174 § seudullisten hankintapalvelujen yhteistyöalueen sopijaosapuolille,
että Honkajoen kunta voisi irtaantua seudullisesta hankintayhteistyöstä
sopimusehdoista poiketen jo 1.1.2021 lukien”.
Perustelut: Kuntaliitoksen myötä Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin
1.1.2021 ja lakkaa olemasta oikeushenkilö.
Seudullisten hankintapalvelujen järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen
osapuolia ovat tällä hetkellä Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Porin ja Ulvilan
kaupungit sekä Honkajoen, Merikarvian, Nakkilan ja Pomarkun kunnat. Kankaanpään
kaupungin yhdistymishallitus toteaa, että ” yhdistymissopimuksen 14 §:n mukaan
yhdistymishallitus ja sen toimikauden päätyttyä yhdistyneen Kankaanpään
kaupunginhallitus arvioi kuntien sopimukset muiden kuntien ja kuntayhtymien sekä eri
toimijoiden kanssa ja neuvottelee perussopimuksiin ja muihin sopimuksiin tarvittavat
muutokset”. Kuntaliitoksen jälkeen, alkaen 1.1.2021, yhteistoimintaa Porin kaupungin
hankintapalveluiden kanssa ei, sen hetken valmistelutilanne huomioiden,
arvioitu tarkoituksenmukaiseksi.
Yhteistoimintasopimuksen irtisanomista koskeva 10 § kuuluu seuraavasti: ”Osapuolilla
on oikeus irtisanoutua tästä sopimuksesta ottaen huomioon, mitä 11 § kohdassa
sanotaan sopimuksen päättymisen jälkeisistä velvoitteista. Irtisanomisaika on yksi (1)
vuosi siten, että irtisanominen on toimitettava kirjallisesti kaikille osapuolille kuusi (6)
kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista, josta yhden vuoden irtisanominen
alkaa. Sopimuksen irtisanominen ei anna osapuolille oikeutta vaatimuksiin toistensa
suhteen lukuun ottamatta kohdassa 11 § määriteltyjä sopimuksen päättymisen
jälkeisiä velvoitteita.”
Yhteistoimintasopimuksen päättymisen jälkeisiä velvoitteita koskeva 11 § kuuluu
seuraavasti: ”Osapuolet ovat velvollisia noudattamaan sopimuksen päättymisen
jälkeenkin yhteishankinnan nimissä voimassa olevia hankinta- ja palvelusopimuksia
sekä korvausvelvoitteita näiden sopimusten irtisanomisajan loppuun saakka.”
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää Porin kaupungin osalta hyväksyä Honkajoen kunnan
irtaantumisen seudullisten hankintapalvelujen järjestämistä koskevasta
yhteistoimintasopimuksesta 1.1.2021 alkaen, mikäli sopimuksen muut osapuolet sen
osaltaan myös hyväksyvät.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kankaanpään kaupunki, Harjavallan kaupunki, Huittisten kaupunki, Kokemäen
kaupunki, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta,
Hankintapalvelut
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Perusturvalautakunta, § 28,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 87, 08.02.2021
§ 87
Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen
esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
PRIDno-2020-6439
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Työryhmän esitys hallituksen esitykseksi_suomi_lausuntoversio (1)
2 Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen
esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Porin kaupunkia antamaan lausuntonsa
liitteenä olevasta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta
hallituksen esitykseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi
lainsäädännöksi.
Lakiluonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:laki lastensuojelulain
muuttamisesta, laki valtion lastensuojelulaitoksista, laki terveydenhuoltolain
muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön
asetus valtion lastensuojelulaitoksista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022
alusta.
Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän
4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28).
Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn
kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita
palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä, lyhentää sijoituksen
pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta
aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia.
Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähentää erityisen huolenpidon
jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen
tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten
itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja
aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.
Työryhmän yksi keskeisistä ehdotuksista on se, että lailla säädetään lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022
alkaen.
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Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen Sosiaali- ja terveyministeriölle lähetettäväksi.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Työryhmän esitys hallituksen esitykseksi_suomi_lausuntoversio (1)
2 Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen
esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Porin kaupunkia antamaan lausuntonsa
liitteenä olevasta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta
hallituksen esitykseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi
lainsäädännöksi.
Lakiluonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:laki lastensuojelulain
muuttamisesta, laki valtion lastensuojelulaitoksista, laki terveydenhuoltolain
muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön
asetus valtion lastensuojelulaitoksista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022
alusta.
Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän
4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28).
Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn
kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita
palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä, lyhentää sijoituksen
pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta
aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia.
Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähentää erityisen huolenpidon
jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen
tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten
itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja
aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.
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Työryhmän yksi keskeisistä ehdotuksista on se, että lailla säädetään lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022
alkaen.
Perusturvalautakunta käsitteli lausuntopyynnön kokouksessaan 28.1.2021 ja
esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
sosiaali- ja terveysministeriölle lähetettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon vaativan sijaishuollon
uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun
vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru ja Petri Huru poistuivat kokouksesta klo 15.39 - 15.40.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Perusturvalautakunta, § 10,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 88, 08.02.2021
§ 88
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390019, Porin yhteistoiminta-alueen ja
Satakunnan sosiaalipäivystys
PRIDno-2021-221
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän
virka nro 48390019 jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta 1.4.2020 alkaen.
Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.
Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen on välttämätöntä.
Sosiaalipäivystys perustuu säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja
huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun
tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen
tarve on arvioitava viipymättä. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös jatkopalveluihin
ohjaaminen ja tarvittaessa palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kaikissa
päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun
laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.
Porin perusturvakeskuksen sosiaalipäivystys vastaa virka-aikana Porin yhteistoiminta-
alueen sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipäivystyksestä ja
virka-ajan ulkopuolella koko Satakunnan sosiaalipäivystyksestä. Yhdessä nämä
muodostavat ympärivuorokautisen sosiaalipäivystystiimiin, jonka henkilöstöön kuuluu
kahdeksan sosiaalityöntekijää ja viisi kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä.
Satakunnan sosiaalipäivystyksen toiminnasta on tehty sopimus kaikkien Satakunnan
kuntien kesken. Pori hallinnoi Satakunnan sosiaalipäivystystä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (812
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityöntekijän palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtaien palkka
3474.06 €/kk. Työaika 37,75 h/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosialityöntekijän viran nro 48390019
täyttölupapyynnön ulkoisena hakuna kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 88
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 28.1.2021 § 10.
Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän
virka nro 48390019 jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta 1.4.2021 alkaen.
Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen on välttämätöntä.
Sosiaalipäivystys perustuu säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja
huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun
tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen
tarve on arvioitava viipymättä. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös jatkopalveluihin
ohjaaminen ja tarvittaessa palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kaikissa
päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun
laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.
Porin perusturvakeskuksen sosiaalipäivystys vastaa virka-aikana Porin yhteistoiminta-
alueen sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipäivystyksestä ja
virka-ajan ulkopuolella koko Satakunnan sosiaalipäivystyksestä. Yhdessä nämä
muodostavat ympärivuorokautisen sosiaalipäivystystiimiin, jonka henkilöstöön kuuluu
kahdeksan sosiaalityöntekijää ja viisi kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä.
Satakunnan sosiaalipäivystyksen toiminnasta on tehty sopimus kaikkien Satakunnan
kuntien kesken. Pori hallinnoi Satakunnan sosiaalipäivystystä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (812
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityöntekijän palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtaien palkka
3474,06 €/kk. Työaika 37,75 h/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan
sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän viralle nro 48390019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 12,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 89, 08.02.2021
§ 89
Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden päällikön virka, 79973001
PRIDno-2021-222
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Vanhuspalveluissa on tullut avoimeksi vanhuspalveluidenpalveluiden päällikön virka
nro 79973001 irtisanoutumisen johdosta 1.1.2021. Vanhuspalveluita johtaa
vanhuspalveluiden johtaja, jonka alaisuudessa työskentelee ennaltaehkäisevistä
palveluista, asiakasohjauksesta, kotihoidosta ja asumispalveluista vastaavat päälliköt.
Nyt haetaan asumispalveluista vastaavaa vanhuspalveluiden päällikköä.
Asumispalveluiden henkilöstömäärä on 440 ja omien asumispalvelupaikkojen määrä
on 540.
Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistollinen korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2015 ) 7 § mukainen
sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Vanhuspalveluiden päällikölle kuuluvat laaja-alaiset ja
vastuulliset esimiestehtävät. Tehtävässä edellytetään kokemusta laaja-alaisesta ja
tulosvastuullisesta esimiestyöskentelystä, hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja sekä vahvaa kehittämis- ja muutosjohtamisosaamista. Lisäksi
valittavalta edellytetään riittävää johtamiskoulutusta ja –kokemusta vanhuspalveluista.
Työaika on 36,25 h/vko, tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin 99999999 ja palkka on
tällä hetkellä 4033,00 €/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää vanhuspalveluiden päällikön viran nro
79973001 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 89
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
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Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 28.1.2021 § 12.
Vanhuspalveluissa on tullut avoimeksi vanhuspalveluiden päällikön virka nro
79973001 irtisanoutumisen johdosta 1.1.2021. Vanhuspalveluita johtaa
vanhuspalveluiden johtaja, jonka alaisuudessa työskentelee ennaltaehkäisevistä
palveluista, asiakasohjauksesta, kotihoidosta ja asumispalveluista vastaavat päälliköt.
Nyt haetaan asumispalveluista vastaavaa vanhuspalveluiden päällikköä.
Asumispalveluiden henkilöstömäärä on 440 ja omien asumispalvelupaikkojen määrä
on 540.
Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistollinen korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2015 ) 7 § mukainen
sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Vanhuspalveluiden päällikölle kuuluvat laaja-alaiset ja
vastuulliset esimiestehtävät. Tehtävässä edellytetään kokemusta laaja-alaisesta ja
tulosvastuullisesta esimiestyöskentelystä, hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja sekä vahvaa kehittämis- ja muutosjohtamisosaamista. Lisäksi
valittavalta edellytetään riittävää johtamiskoulutusta ja –kokemusta vanhuspalveluista.
Työaika on 36,25 h/vko, tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin 99999999 ja palkka on
tällä hetkellä 4033,00 €/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden
päällikön viralle nro 79973001.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 16,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 90, 08.02.2021
§ 90
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390020, Sosiaali- ja perhepalvelut,
lastensuojelu
PRIDno-2021-220
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 48390020 on jäänyt avoimeksi
irtisanoutumisen takia 7.1.2021 alkaen. Irtisanoutunut sosiaalityöntekijä on valittu
Satakunnan sosiaalipäivystyksen virkaan. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän
viralle.
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. Tällä hetkellä
sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 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 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro
48390020 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 90
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Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 28.1.2021 § 16.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 48390020 on jäänyt avoimeksi
irtisanoutumisen takia 7.1.2021 alkaen. Irtisanoutunut sosiaalityöntekijä on valittu
Satakunnan sosiaalipäivystyksen virkaan. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän
viralle.
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. Tällä hetkellä
sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 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 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän
viralle nro 48390020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus
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Perusturvalautakunta, § 17,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 91, 08.02.2021
§ 91
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän hoitovapaan 18.3.2021-31.12.2021 viransijaisuus,
37910010, vanhuspalvelut
PRIDno-2021-224
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Sosiaalityöntekijä (vakanssinro 37910010) on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla ajalla
7.5.2020-17.3.2021 ja hänellä on ollut viransijainen. Sosiaalityöntekijä on hakenut
hoitovapaata ajalle 18.3.2021-31.12.2021. Pyydetään lupaa täyttää hoitovapaan
sijaisuus ajalla 18.3.2021-31.12.2021. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan nyt sijaisuutta
tekevä sosiaalityöntekijä. Määrärahavaraus tehtävään on.
Tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelun 04SOS04A mukaisesti 3 243,11 €/kk
ja työaika on 37,75 tuntia/viikko. Kelpoisuus sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä
annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, kp 141 20 905.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän hoitovapaan
viransijaisuuden täyttölupapyynnön ajalle 18.3.-31.12.2021 (nykyinen sijainen jatkaa
viransijaisuudessa) kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan
tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 91
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvan kokouksessaan 28.1.2021 § 17.
Sosiaalityöntekijä (vakanssinro 37910010) on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla ajalla
7.5.2020-17.3.2021 ja hänellä on ollut viransijainen. Sosiaalityöntekijä on hakenut
hoitovapaata ajalle 18.3.2021-31.12.2021. Pyydetään lupaa täyttää hoitovapaan
sijaisuus ajalla 18.3.2021-31.12.2021. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan nyt sijaisuutta
tekevä sosiaalityöntekijä. Määrärahavaraus tehtävään on.
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Tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelun 04SOS04A mukaisesti 3 243,11 €/kk
ja työaika on 37,75 tuntia/viikko. Kelpoisuus sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä
annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, kp 141 20 905.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden
sosiaalityöntekijän hoitovapaan viransijaisuuteen ajalle 18.3.-31.12.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus
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Perusturvalautakunta, § 14,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 92, 08.02.2021
§ 92
Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 37912018, vanhuspalvelut
PRIDno-2021-223
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Palveluohjaaja on jättänyt irtisanomisilmoituksensa palveluohjaajan (vakanssinro
74519007) työsuhteesta 1.2.2021 alkaen tultuaan valituksi organisaation sisällä
toiseen tehtävään.
Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu
sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden
omatomisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Jatkossa
palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta Arvioita
tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää
asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa
tapauksissa yksilöllisesti. Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä,
yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään,
että avoimeksi tuleva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37912018 muutetaan
palveluohjaajan viraksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta
palkkaan.
Kelpoisuusvaatimuksena 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 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä
hetkellä 2427,32 €/kk.
Pyydetään lupa, että 1.3.2021 vapautuva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja
37912018 muutetaan palveluohjaajan virkapohjaksi ja palveluohjaajan virka saadaan
täyttää julkista hakumenettelyä käyttäen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden esimiehen viran 37912018
palveluhjaajan viraksi 1.3.2021 alkaen. Samalla perusturvalautakunta päättää lähettää
palveluohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 92
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Palveluohjaaja on jättänyt irtisanomisilmoituksensa palveluohjaajan (vakanssinro
74519007) työsuhteesta 1.2.2021 alkaen tultuaan valituksi organisaation sisällä
toiseen tehtävään.
Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu
sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden
omatomisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Jatkossa
palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta. Arvioita
tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää
asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa
tapauksissa yksilöllisesti. Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä,
yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään,
että avoimeksi tuleva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37912018 muutetaan
palveluohjaajan viraksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta
palkkaan.
Kelpoisuusvaatimuksena 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 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä
hetkellä 2427,32 €/kk.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2021 § 14 muuttaa 1.3.2021
vapautuvan vanhuspalveluiden esimiehen viran 37912018 palveluohjaajan viraksi
1.3.2021 alkaen sekä pyytää täyttöluvan tähän virkaan julkista hakumenettelyä
käyttäen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden
palveluohjaajan viralle nro 37912018.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnitelija
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Kaupunginhallitus, § 31,18.01.2021
Kaupunginvaltuusto, § 14,25.01.2021
Kaupunginhallitus, § 93, 08.02.2021
§ 93
Kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Poriin, valtuustoaloite,
Anssi Salmi ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä
PRIDno-2019-564
Kaupunginhallitus, 18.01.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 § 162, KV 4.9.2017E
2 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannukset Porin kaupungille vuodessa
3 Sopimus 1.12.2020 kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
Valtuutettu Anssi Salmi ja Porin Perusuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt
kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 § 162 valtuustoaloitteen koskien
kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista. Kaupunginvaltuusto
lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 11.9.2017 § 578 pyytää asiassa konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri
Kilkun lausunnon asiassa.
Asiaan on liitetty pöytäkirjanote 4.9.2017 § 162, josta ilmenee valtuustoaloitteen
sisältö.
Elinvoima- ja ympäristötoimen johtaja Lauri Kilkku on antanut 14.1.2021 seuraavan
lausunnon valtuustoaloitteeseen:
Porin kaupunki on sitoutunut vuonna 2021 vastaanottamaan 40 oleskeluluvan
saanutta turvapaikanhakijaa kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvina
henkilöinä. Valtuustoaloitteessa todetaan vuoden 2017 osalta seuraavaa: ”
Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, Poriin sijoitetaan
vuonna 2017 yhteensä 150 kuntapaikan saanutta turvapaikanhakijaa. Sopimusta
päivitettiin edeltävältä vuodelta (2016) ylöspäin 50 kuntapaikan saaneen
turvapaikanhakijan osalta.” Valtuustoaloitteessa edellytettyyn nollaan henkilöön ei ole
ELY-keskuksen kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa päädytty.
Vastauksen liitteenä on kaupunginhallituksen 21.12.2020 § 731
yksimielisesti hyväksymä ELY-keskuksen kanssa solmittu sopimus kuntaan
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä (päivätty 1.12.2020).
Lisäksi vastauksen liitteenä on kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion
käsittelyä varten laadittu kustannusselvitys.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
Aloitteeseen vastaaminen JAA = pohjaehdotus EI = Petri Hurun ehdottama ja Tommi
Salokankaan kannattama muutosehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää
valtuustolle aloitteen mukaisesti ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen
päivittämistä vastaanotettavien osalta nollaan.
Jaa
Juha Kantola
Anne Liinamaa
Satu Hatanpää
Raisa Ranta
Arja Laulainen
Mari Kaunistola
Erno Välimäki
Diana Bergroth-Lampinen
Esa Wahlman
Ei
Tommi Salokangas
Petri Huru
Päätös
Äänin 9- 2 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Eriävä mielipide
Petri Huru jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen:
Kaupungin alijäämäisen budjetin, heikentyneiden verotulojen ja talouden näkymien
vuoksi kaupungin tulee sopeuttaa myös vastaanotettavien määrää, kuten kaupunki
sopeuttaa muitakin palvelujaan. Kaupungin tulee selvittää kotoutumislain 45 §:n
nojalla kunnalle maksettavien korvauksien riittävyys kattamaan kunnalle aiheutuneet
vastaanoton kokonaiskustannukset. Lisäksi ennen uusia kuntaan sijoitettavia
henkilöitä tulee selvittää mm. aiemmin sijoitettujen työllistyminen ja kaupungille
aiheutuvat kustannukset valtion maksamien korvausten päättymisen jälkeen.
Ehdotus: Kaupunginhallitus pidättäytyy ottamasta uusia kuntaan sijoitettavia
henkilöitä ja päivittää ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen tältä osin. Lisäksi
aiemmin sijoitettujen henkilöiden osalta tulee selvittää kaupungille aiheutuneet
kokonaiskustannukset kotoutumislain 45 §:n mukaisten korvausten päättymisen
jälkeen.

Kaupunginvaltuusto, 25.01.2021, § 14
Liitteet

1 § 162, KV 4.9.2017E
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2 Sopimus 1.12.2020 kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
3 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannukset Porin kaupungille vuodessa
Valtuutettu Anssi Salmi ja Porin Perusuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt
kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 § 162 valtuustoaloitteen koskien
kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asian liitteenä
ovat:
1) Valtuustoaloite, kaupunginvaltuusto 4.9.2017 § 162
2) Pakolaistan ja turvapaikan hakijoiden kustannukset Porin kaupungille vuodessa
3) Sopimus 1.12.2020 kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Kilkku
lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Liitteet

1 § 162, KV 4.9.2017E
2 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannukset Porin kaupungille vuodessa
3 Sopimus 1.12.2020 kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
Valtuutettu Anssi Salmi ja Porin Perusuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt
kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 § 162 valtuustoaloitteen koskien
kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.
Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.1.2021 § 14 ja päätti palauttaa
asian uudelleen valmisteluun.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 18.1.2021 § 31. Kokouksessa
Petri Huru teki seuraavan kannatetun muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää
esittää valtuustolle aloitteen mukaisesti ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen
päivittämistä vastaanotettavien osalta nollaan.
Kokouksessa suoritettiin äänestys, jossa kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen
puolesta annettiin 9 ääntä ja Hurun tekemän muutosehdotuksen puolesta 2 ääntä, ei
tyhjiä.
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Petri Huru jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen: Kaupungin alijäämäisen
budjetin, heikentyneiden verotulojen ja talouden näkymien vuoksi kaupungin tulee
sopeuttaa myös vastaanotettavien määrää, kuten kaupunki sopeuttaa
muitakin palvelujaan. Kaupungin tulee selvittää kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle
maksettavien korvauksien riittävyys kattamaan kunnalle aiheutuneet vastaanoton
kokonaiskustannukset. Lisäksi ennen uusia kuntaan sijoitettavia henkilöitä tulee
selvittää mm. aiemmin sijoitettujen työllistyminen ja kaupungille aiheutuvat
kustannukset valtion maksamien korvausten päättymisen
jälkeen. Ehdotus: Kaupunginhallitus pidättäytyy ottamasta uusia kuntaan sijoitettavia
henkilöitä ja päivittää ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen tältä osin. Lisäksi
aiemmin sijoitettujen henkilöiden osalta tulee selvittää kaupungille aiheutuneet
kokonaiskustannukset kotoutumislain 45 §:n mukaisten korvausten päättymisen
jälkeen.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asian liitteenä
ovat:
1) Valtuustoaloite, kaupunginvaltuusto 4.9.2017 § 162
2) Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden kustannukset Porin kaupungille vuodessa
3) Sopimus 1.12.2020 kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 94
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Tekninen lautakunta 26.01.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 27.01.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
3 Ympäristöterveysjaosto 28.01.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
4 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 26.01.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
5 Perusturvalautakunta 28.01.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm

Tekninen lautakunta

26.1.2021

28.1.2021

29.1.2021

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

27.1.2021

29.1.2021

1.2.2021

Ympäristöterveysjaosto

28.1.2021

1.2.2021

2.2.2021

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 26.1.2021

28.1.2021

29.1.2021

Perusturvalautakunta

3.2.2021

4.2.2021

28.1.2021

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru poistui klo 15.49.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 95
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 27.01.2021
Aluepalopäällikkö, Pori
§ 3 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, [peitetty], 29.01.2021
§ 4 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, [peitetty], 29.01.2021
Henkilöstöjohtaja
§ 7 Maankäyttöinsinöörin tehtäväkohtainen palkka, 28.01.2021
Kaupunginjohtaja
§ 5 Määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntäminen, [peitetty], 02.02.2021
§ 6 Määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntäminen, [peitetty], 02.02.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 4 Satakunnan Urheilugaala 2021., 02.02.2021
Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Tarkastusautojen hankinta 2021, 02.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, [ [peitetty], 31.01.2021
§ 6 Määräaikaisen vs. palomestarin tehtävien jatkaminen, [Salo Joni], 02.02.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 3 Käytöstä poistettava kalusto 1/2021, 03.02.2021
Talous- ja hallintojohtaja
§ 15 Määrärahasiirto TA2020, Sivistystoimialan määrärahasiirrot investointiosasta
käyttötalousosaan, 01.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§79, §80, §81, §82, §83, §84, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§85, §86
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

