Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

1 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika

01.11.2021, klo 15:02 - 19:20

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat
§ 737

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 738

Pöytäkirjan tarkastus

§ 739

Vuoden 2020 Arviointikertomus

§ 740

Isomäen palloiluhallin hankesuunnittelu

§ 741

Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutus 2021 / hankintapäätös
/hankintaoikaisuvaatimus

§ 742

Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutus 2021 / hankintapäätös / valitus
markkinaoikeudelle

§ 743

Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut

§ 744

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön muuttaminen

§ 745

Eroanomus, sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Virkki Vuokko

§ 746

Porin Lyseon koulun ja Porin suomalaisen yhteislyseon koulun yhdistyminen ja
nimen muutos

§ 747

Viestintäjohtajan rekrytointi

§ 748

Julkaisujärjestelmän kilpailutus ja hankinta.

§ 749

Tavaraliikennetontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimuksen uusimista
koskevan päätöksen muuttaminen, P3 Partners Oy

§ 750

Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus, hankesuunnittelu

§ 751

Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen käyttöön

§ 752

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Critical
Metals Ltd:n Vanadiinin talteenottohankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta

§ 753

Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman luonnos

§ 754

Porin kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden toteuttaminen vuonna 2021

§ 755

Kansalaisopiston Porin murteen piiri, lahjoitus Porin murteen edistämiseen

§ 756

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

§ 757

Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Perusturva

§ 758

Täyttölupapyyntö, terveyskeskushammaslääkärin määräaikaisen virkasuhteen
jatkaminen ajalle 1.1.-31.12.2022
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Sampsa Kataja, puheenjohtaja
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
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§ 737
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Bia Kaski saapui 15.03.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

28/2021

5 (202)

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

6 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 738
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomas Koivisto ja Timo Aro (varalla Aila Haikkonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 08.11.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Koivisto ja Timo Aro (varalla Aila Haikkonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 08.11.2021.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

7 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 48,04.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 125,14.06.2021
Kaupunginhallitus, § 591,30.08.2021
Kaupunginhallitus, § 739, 01.11.2021
§ 739
Vuoden 2020 Arviointikertomus
PRIDno-2020-3340
Tarkastuslautakunta, 04.05.2021, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen
tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota
kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen.
Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta
arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan
kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Esitys vuoden 2020 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.
Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt
ja se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).
Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2021, jolloin arviointikertomus
on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta
oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia.
Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että
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tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi
kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen
kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa
kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2021 loppuun mennessä
kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.06.2021, § 125
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 4.5.2021 § 48 hyväksyä vuoden
2020 arviointikertomuksen.
Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2021.
Ehdotus
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2021 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.08.2021, § 591
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.6.2021 § 125:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2021 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita:
VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JATKOTOIMENPITEET
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1. Tarkastuslautakunta suosittelee yhtenäisen lausuntodokumentin laatimista
vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havainnoinneille ja
suosituksille.
TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Valtuuston asettamat tavoitteet
2. Tarkastuslautakunta uudistaa vaatimuksensa kaupungin oman hankintaosaamisen
kehittämisen tärkeydestä osana innovatiivisen hankkijan tehtävää.
Tarkastuslautakunta yhtyy kaupunginhallituksen konsernipalvelut-yksikön
viranhaltijoita koskevaan kehotukseen ottaa vastaisuudessa huomioon tilintarkastajan
raportissa esittämät kannanotot. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan
hankintojen tulee innovatiivisuudesta ja dynaamisuudesta huolimatta toteutua lakien
ja asetusten puitteissa. Tarkastuslautakunta pitää johdon antamaa esimerkkiä
tärkeänä oikein toimimisen kulttuurin edistämisessä.
Yleinen kehitys
3. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota koronaviruspandemian sekä
säästöpaineiden myötä lisääntyneeseen toimialojen raportoimaan työssäjaksamisen
ja kuormituksen riskiin.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
4. Tarkastuslautakunta jakaa yleisen näkemyksen valtion tukitoimien merkittävästä
vaikutuksesta Porin kaupungin positiivisen tuloksen muodostumisessa. Valtion
avokätisen tukipolitiikan hiipuessa ja väestömäärän laskiessa tarve vaikuttaville
sopeutustoimenpiteille on edelleen ilmeinen. Myös mahdollisten hyvinvointialueiden
muodostuminen vie mennessään isojen menojen lisäksi myös suuren osan kunnan
tuloista. Vaikuttavien talouden sopeutustoimien tekeminen pikaisesti on
ongelmattomampaa, kuin mahdollisesti vasta muutaman vuoden päästä täysin
akuutissa tilanteessa.
Vuoden 2020 talousarvion ja tilinpäätöksen vertailu
5. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että esimerkiksi äkillisesti supistuneiden ja
muuttuneiden perusturvan sekä sivistystoimen toimintojen varjossa piilee kasvanutta
saamatta jääneen julkisen palvelun velkaa. Vajeen laajuutta ei vielä ole
täysimääräisesti tunnistettu. Terveydenhoidon osalta mahdollisten havaitsematta ja
hoidotta jääneiden sairauksien, sosiaalipalvelun katveeseen jääneiden tapahtumien
sekä etäkouluun siirtymisestä syntyneen oppimisvajeen todelliset vaikutukset ovat
toteutuessaan kauaskantoisia.
Liikelaitosten talous
6. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan talouden tehostamista toiminnan
uudistamisen kautta. Koronakriisin mukanaan tuoman valtion ylikompensoinnin
positiivisilta vaikuttavien seurausten haihduttua tosiasiallinen talouden tila tulee
paremmin esiin. Lisäksi mahdollisten hyvinvointialueiden muodostumisen myötä
kaupungin kokonaistalous kutistuu merkittävästi ja sitä myötä kaupungin toiminnan
rakenteiden tulee vastata muuttuneita olosuhteita.
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KAUPUNKIKONSERNI
7. Tarkastuslautakunta näkee erittäin tärkeäksi saattaa hyväksyttyjä omistajapoliittisia
linjauksia tarkentavat maapoliittiset linjaukset ajan tasalle mahdollisimman pian.
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että kaupunginhallituksen hyväksymä ja
kaupunginvaltuuston tiedoksi merkitsemä kaavoituskatsaus ja -ohjelma vuosille 2021–
2023 vaikuttaa maankäyttöpoliittiselta linjaukselta, joka tulee hyväksyttää
kaupunginvaltuustolla.
Tarkastuslautakunta toteaa hyväksi, että konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten
valinnalle on tarkoitus ottaa käyttöön prosessi, jossa hallituksiin valittaville asetetaan
osaamiskriteerit. Tarkastuslautakunta näkee tärkeäksi, että konserniyhtiöiden
hallitukset muodostavat kokonaisuutena vastuunsa, velvoitteensa, julkishallinnon
käytännöt sekä yhtiön toimialan tuntevan toimielimen.
Tarkastuslautakunta toteaa hyväksi, että käynnissä on selvitystyö konserniyhtiöiden
hallitusten kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen keskittämisestä samaan
järjestelmään tai portaaliin. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan hyvässä alussa
olevaa selvitystyötä ja näkee selvän tarpeen tavoitteen saavuttamiselle.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että kaikkien konserniyhtiöiden osalta raportoidaan
omistajalle erikseen siitä, miten kyberturvallisuusriskejä yhtiössä hallitaan.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että jos omistajan asettaman tavoitteen mittarina on
mainittu määrätieto, prosenttiarvo tai euromäärä, niin numeraalinen toteutunut arvo
lisätään aina myös omistajalle suunnattuun raportointiin kirjallisen toteumatiedon
lisäksi.
MUUT HAVAINNOT
HR-yksikkö
8. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko olennaisimmille henkilöstöraportissa seuratuille
mittareille asettaa tavoitteita valtuustotasolla? Mihin suuntaan toimialojen vakituisen
henkilökunnan ja sijaisten määrää halutaan kehittää? Mikä on henkilöstön tavoiteltu
koulutustaso? Onko tavoitteena lisätä henkilöstökoulutukseen käytettyjä
koulutuspäiviä/toimiala?
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota avainhenkilöriskeihin. Avainhenkilöiden
menettämiseen liittyvät riskit tulee tiedostaa niin toimialojen johdon tasolla kuin HR-
yksikön oman henkilöstöresurssin kohdallakin.
Varhaiskasvatusyksikkö
9. Tarkastuslautakunta kannustaa saattamaan loppuun toimenpiteet
varhaiskasvatuksen auditointiraportin pohjalta nousseissa kehittämiskohteissa.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä varhaiskasvatuksen siirtymistä sähköiseen
työvuorosuunnitteluun. Tarkastuslautakunta myös kannustaa jatkamaan tiedolla
johtamisen kehittämistä, jotta käytössä olevat henkilöstö- ja tilaresurssit tulevat
hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
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10. Tarkastuslautakunta toteaa, että suunnittelu- ja kehittämisyksikön toimialan eli
toimintakehyksen muuttuessa muuttuu myös se, minkälaisen tarkoituksen omaavassa
toimintakehyksessä tehtäviä toteutetaan.
Tarkastuslautakunta toivoo yleisesti, etteivät toimialat määritä Porin kaupungin
tehtävien välisen yhteistyön sujuvuutta vaan yhteistyö sujuu läpi prosessien.
Tarkastuslautakunta näkee elinvoima- ja ympäristötoimialan perustamisen
mahdollistavan toimialan yksiköiden entistä tiiviimmän yhteistyön ja
ympäristöasioiden integroimisen paremmin elinvoima-ajatteluun.
Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialajärjestelyyn liittyvien hyötyjen saavuttaminen
vaatii, että elinvoima- ja ympäristötoimialan tehtäville määritellään selkeät seurattavat
tavoitteet ja mittarit. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että jos tavoitteen
saavuttamiseksi ei ole taloudellista tai henkilöresurssia, ei tavoitteen
saavuttaminenkaan toivotusti ole todennäköisesti mahdollista. Tarkastuslautakunta
esittää huolensa siitä, että taloudellisten säästötavoitteiden toteutuksen pohjalta
vaikuttaa puuttuvan aikataulusyistä kytkentä tavoitteisiin.
Tarkastuslautakunta toteaa, että elinvoima- ja ympäristötoimialan monialaisuuden
johtaminen menestyksekkäästi edellyttää hyvän keskusteluyhteyden ja luottamuksen
ilmapiirin säilyttämistä läpi toimialan.
Tarkastuslautakunta näkee arvioinnin perusteella tarpeen keskitetylle
hanketoiminnolle, koska hankkeiden katsotaan tuovan Porin kaupungille resursseja
kehittämistoimintaan rahoituksen ja asiantuntemuksen muodossa. Hankkeiden
tulosten pitkänaikavälin hyötykäytön varmistamisen lisäksi tarpeita on hankkeiden
talousasioiden keskitetylle järjestämiselle. Hanketoiminto voisi myös kartoittaa ja
mainostaa hankkeita läpi organisaation sekä estää aiheeltaan päällekkäisiin
hankkeisiin osallistumisen.
Tarkastuslautakunta näkee tarpeen käynnistää uudelleen 27 keskustelu Porin
kaupungin vastuullisuusraportoinnista eri sidosryhmien suuntaan. Tämä nähdään
alueen elinvoimaa edistäväksi tekijäksi kunnan vastuullisen toiminnan toimiessa
yhtenä alueen vetovoimatekijänä.
Länsirannikon Koulutus Oy
11. Koronavirusepidemiaan on liittynyt oppilaiden siirtyminen ajoittain etäopiskeluun.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että Porin kaupunkikonsernissa yhdistetään voimat
etäopiskelun hyvien ja huonojen vaikutusten hallitsemiseksi. Mahdollisuus kartoittaa
syntyneiden haittojen laajuus sekä hyväksi todettujen käytäntöjen jakaminen nähdään
tärkeäksi. Yhtenä vaihtoehtona tarkastuslautakunta suosittelee harkitsemaan
moniammatillisen työryhmän perustamista, jossa edustusta olisi peruskunnan
sivistystoimialalta ja perusturvasta sekä koulutusta järjestävistä konserniyhtiöistä.
Myös laajempaa kokoonpanoa, johon kuuluisi osallistujia alueen muista koulutuksen
järjestäjäorganisaatioista suositellaan harkittavaksi.
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että paikallinen päätöksenteko on tärkeä
muutosvoimien vaikutusten hallinnan työkalu. Tarkastuslautakunta kysyy, miten
esimerkiksi Porin kaupunki pystyy päätöksenteollaan vaikuttamaan siihen, että valtion
lisätukea saanut lähihoitajakoulutus saadaan nuoria kiinnostavaksi ja esimerkiksi
vanhustenhuolto alana houkuttelevammaksi. Tarkastuslautakunta kysyy myös, onko
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työelämäyhteistyötä mahdollista syventää entisestään ammatillisen oppilaitoksen ja
Porin kaupungin toimialojen välillä.
Länsirannikon Koulutus Oy:lle on sitovaksi tavoitteeksi vuosille 2018–2021 määritelty,
että yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan. Tarkastuslautakunta
näkee hyväksi, että tavoitteen toteutumisen arvioinnille on vuoden 2021 osalta
asetettu numeraalisia mittareita, joiden avulla voidaan mitata vuosien 2018– 2020
aikana käyttöönotettujen kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset
/lausunnot:
Konsernipalvelut: kysymykset 1,2,3,4,6,7 ja 8
Elinvoima- ja ympäristötoimiala: kysymys 10
Sivistystoimiala: kysymykset 5 ja 9
Perusturva: kysymys 5
Länsirannikon koulutus: kysymys 11
Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 30.9.2021 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 739
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Liitteet

1 Suunnittelu- ja kehittämisyksikön sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto
2 Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön lausunto
3 talous ja hallintoyksikön lausunnot arvointikertomuksesta
4 HR-yksikön lausunto vuoden 2020 arviointikertomukseen
5 30.09.Lausunto vuoden 2021 arviointikertomukseen, Länsirannikon Koulutus Oy
6 Sivistystoimialan lausunto
7 perusturvan lausunto
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2020 kokouksessaan 14.6.2021 § 125. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia
toimenpiteitä varten.
Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun
mennessä.
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Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 591 päättänyt pyytää
arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 30.9.2021 mennessä
Konsernipalvelut: kysymykset 1,2,3,4,6,7 ja 8
Elinvoima- ja ympäristötoimiala: kysymys 10
Sivistystoimiala: kysymykset 5 ja 9
Perusturva: kysymys 5
Länsirannikon koulutus: kysymys 11
Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa
asian historiatiedoissa.
Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Arto Nurmi poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy) tämän asiakohdan aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arto Nurmi
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Sivistyslautakunta, § 208,28.09.2021
Tekninen lautakunta, § 235,05.10.2021
Kaupunginhallitus, § 710,18.10.2021
Kaupunginhallitus, § 740, 01.11.2021
§ 740
Isomäen palloiluhallin hankesuunnittelu
PRIDno-2021-4224
Sivistyslautakunta, 28.09.2021, § 208
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen, Petteri Lahti
jouni.salonen@pori.fi, petteri.lahti@pori.fi
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Liitteet

1 Isomäen Palloiluhalli hankesuunnitelma 01042021
2 LIITE 1 Arkkitehtiluonnokset 08032021
3 LIITE 2 3-D näkymät
4 LIITE 3 LVIASPR-järjestelmäkuvaus 11032021
5 LIITE 4 Sähköjärjestelmäkuvaus 09032021
6 LIITE 5 Energialausunto Pori Energia Oy 15022021
7 LIITE 6 Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 perustamiskustannukset 18032021
8 LIITE 7 Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 muutetut versiot 06052021
9 LIITE 8 Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 muutettujen versioiden kustannus- ja laajuusvertailu
28052021
Pori tunnetaan tapahtuma- ja urheilukaupunkina, jossa esiintyy kansainvälisiä
huippuesiintyjiä ja josta tulee moniin eri palloilulajeihin kansallisia ja kansainvälisiä
huippu-urheilijoita ja joukkueita. Urheilu ja eri tapahtumat ovat huomattavassa
asemassa siinä, miten kaupunkimme näyttäytyy ulkopuolisille ja kaupunkilaisille.
Porin kaupunki käynnisti 2019 Urheilukeskuksen alueen (Isomäen) yleissuunnittelun
vuonna 1996 laaditun yleissuunnitelman päivittämiseksi ja alueen nykyaikaistamiseksi.
Yleissuunnitelman yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli löytää paikka tulevalle
palloiluhallille. Porin kaupungin valtuusto osoitti päätöksellään (KV 11. 11. 2019)
vuoden 2020 talousarvioon (TA 2020) 150 000 euron investointimäärärahan uuden
palloiluhallin hankesuunnitelman käynnistämiseksi. Isomäen palloiluhallin
projektisuunnitelman laadinta käynnistettiin 12/2019, aluehallintoviraston
rahoitussuunnitelma hakemuksen jättämistä varten (31.12). Tällöin hankkeen
kokoluokaksi ja tavoitteeksi määriteltiin perushalli.
Liikuntapaikka rakentamisen toteutuksen prioriteetti järjestystä muutettiin 8/2020 niin
että palloiluhallin rakentaminen siirtyi urheilutalon peruskorjauksen edelle ja samassa
yhteydessä varsinaisen toteutuksen aloittamista aikaistettiin vuodelle 2022.
Hankesuunnitelma vaihtoehdot esiteltiin luottamushenkilöille 1/2021
(Kaupunginhallitus, Tekninen lautatkunta, Sivistyslautakunta), jonka jälkeen
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järjestettiin erilliset osallistamistilaisuudet viidelle (5) eri käyttäjäryhmille.
Tilaisuuksista saatujen palautteiden ja ohjeiden perusteella hankesuunnitelma
viimeisteltiin 3/2021 mennessä.
Palloiluhallin toteuttaminen kytkeytyy Porin urheilutalon käyttöasteeseen sekä
remontointiin. Vuonna 1983 käyttöön otettu rakennus peruskorjataan ja
peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen tiloja muokataan palvelemaan paremmin
hallin nykyisiä ja tulevia käyttäjiä. Tilojen peruskorjaus toteutetaan sillä periaatteella,
että rakennuksen nykyisistä käyttäjäryhmistä tiloja käyttävät jatkossa yksilölajit tai
niihin rinnastettavat lajit. Näiden lajien lisäksi urheilutaloa käyttää rakennuksen
vieressä sijaitseva Kuninkaanhaan urheiluyläkoulu sekä liikuntatunti- että muussa
opetuskäytössä. Urheilutalon toiminnallinen muutos perustuu tilaa käyttävien
urheiluseurojen harrastajamäärien kasvuun sekä toiminnan laajenemiseen.
Rakennuksen käyttäjäryhmät ovat jo pidemmän aikaa joutuneet sopeutumaan
erityisen niukkoihin resursseihin sekä harjoittelu- että kilpailukäytössä. Rakennuksen
harjoittelutilat ovat jääneet aikaa myöden varsin rajallisiksi ja niiden muokattavuus ei
ole palvellut nykykäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Edellä kuvatun urheilutalon
peruskorjauksen yhteydessä tapahtuvan toiminnallisen muutoksen seurauksena osa
hallin nykyisistä käyttäjistä (joukkueurheilu) siirtyy tulevaan palloiluhalliin. Lajeista
salibandy on suurin käyttäjä, mutta myös futsal, lentopallo ja koripallo ovat
merkittävän kokoluokan liikuttajia kaupungissa.
Palloiluhalli tulee sijaitsemaan Isomäessä, Porin urheilukeskuksen alueella, jossa on jo
puitteet monenlaiselle joukkueurheilulle. Palloilulajien välillä on keskenään
samanlaisia toimintoja, joten toimiminen samalla alueella luo varmasti uudenlaista
yhteistyötä lajien välille. Urheilukeskuksen alueen nykyisiä käyttäjiä ovat jääkiekko,
jalkapallo, jääpallo, pesäpallo ja amerikkalainen jalkapallo. Tilojen monikäyttöisyydellä
luodaan edellytyksiä myös paraurheilun kasvulle kaupungissa. Sekä urheilutalon
peruskorjauksen että palloiluhallin rakentamisen yhteydessä kiinnitetään erityistä
huomioita esteettömyyden ja saavutettavuuden edelläkävijäratkaisuihin.
Tapahtumakaupunkina Pori haluaa profiloitua myös urheilutapahtumien
mahdollistajana.
Nykyisiä palloilu-, messu- ja konserttitiloja ei ole mahdollista muuttaa siten, että
vaadittavat tekniset edellytykset messujen ja konserttitapahtumien järjestämiseen
täyttyisi. Uusi moderni palloiluhalli muunneltavuudellaan tarjoaisi sisäpalloilun
harjoittelukentät (3 kpl), täysiverisen kilpa-areenan sekä tarvittaessa nykyaikaisen
messu- ja tapahtumatilan teknisine vaatimuksineen, elektronista urheilua
unohtamatta. Tavoitteena ei ole luoda kilpailevaa tapahtuma-areenaa
urheilukeskuksen alueelle vaan täydentää ja tukea nykyisiä tapahtumajärjestämisen
puitteita. Palloiluhalli tulee palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa, urheilulajien
harrastajien ja kilpaurheilijoiden lisäksi myös tapahtumakäytössä. Palloiluhallin tilat
suunnitellaan monikäyttöisiksi siten, että rakennuksessa pystytään järjestämään
messuja, konsertteja ja muita tapahtumatilaisuuksia. Palloiluhallissa pystytään
järjestämään myös kasvussa olevat e-urheilun isoja lajitapahtumia.
Sivistyslautakunnan lausunto palloiluhallin hankesuunnitelmasta:
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Yleistä hankesuunnitelmasta
Isomäen alueen palloiluhallin suunnittelu on lähtenyt tarpeesta kehittää kaupungin
sisäpalloilulajien sekä muiden sisäolosuhteita käyttävien lajien harjoitus- ja
kilpailuolosuhteita. Hanke kytkeytyy tiiviisti Porin urheilutalon peruskorjaustarpeeseen
sekä peruskorjaukseen liittyvään suunnitelmaan yksilölajien harjoittelun ja kilpailuiden
keskittämisestä jatkossa urheilutalolle. Suunnitelman mukaan urheilutaloon jäävät
käyttäjäryhmät olisivat voimistelulajit (telinevoimistelu, rytminen voimistelu,
joukkuevoimistelu, cheerleading), kamppailulajit (nyrkkeily, paini, judo sekä useat
muut kamppailulajit), voimailu (painonnosto, voimanosto, yleinen kuntosaliharjoittelu)
sekä pienpalloilu (sulkapallo, squash, pöytätennis).
Urheilutalon toiminnallinen muutos perustuu tilaa käyttävien urheiluseurojen
pidempään jatkuneeseen harrastajamäärien kasvuun sekä toiminnan laajenemiseen.
Lisäksi taloa käyttävien lajien valikoimaan on tullut, ja tulee edelleen, uusia lajeja.
Rakennuksen käyttäjäryhmät ovat jo pidemmän aikaa joutuneet sopeutumaan
erityisen niukkoihin resursseihin sekä harjoittelu- että kilpailukäytössä. Urheilutalon
harjoittelutilat ovat jääneet aikaa myöden varsin rajallisiksi ja niiden muokattavuus ei
ole palvellut nykykäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhden kokonaan uuden
laitoksen myötä sekä sisäpalloilulajien (salibandy, futsal, lentopallo, koripallo) että
muiden sisäolosuhteita käyttävien lajien harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet paranevat
merkittävästi. Sisäolosuhteissa harjoittelevien ja kilpailevien urheiluseurojen
toimintaedellytysten näkökulmasta palloiluhallin toteutuminen on merkittävä asia.
Uudella olosuhteella on vaikutus harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden kokonaisuuteen,
sillä palloiluhalliin siirtyvien toimintojen myötä muun muassa koulujen saleja
vapautuu muiden lajien harjoittelu- ja kilpailukäyttöön.
Hankesuunnitelman laatimisen jälkeen tilanne on muuttunut erityisesti palloilulajien
edustusjoukkuetoiminnan suhteen. Salibandyseura FBT Karhujen miesten
edustusjoukkue nousi pääsarjaan keväällä 2021 ja F-liigan sarjakausi 2021-2022 on
käynnistynyt joukkueen osalta. Musan Salaman naisten edustusjoukkueen sarjakausi
Naisten Futsal Liigassa 2020-2021 päättyi puolestaan Suomen mestaruuteen.
Palloiluhalli tulee palvelemaan myös muita tapahtumajärjestäjiä. Hyvin suunniteltuna
halli mahdollistaa esimerkiksi messujen, konserttien ja suurten kokousten
järjestämisen. Kesälajien talviharjoittelupaikkana toimivan Karhuhallin käyttöaste
urheilukäytössä on erityisesti iltojen ja viikonloppujen osalta korkea ja tarvetta
harjoitusajalle olisi seuroilla nykyistä enemmän, joten tapahtumia olisi hyvä järjestää
Karhuhallissa nykyistä vähemmän. Karhuhallin pelialustan peittäminen on työlästä ja
halli on nykyisellä tavalla toteutettuna pois urheilukäytöstä varsin pitkään, sillä levytys
ja levytyksen purku vaativat aikaa. Tapahtumakäyttöä suunniteltaessa tulee
huomioida myös Isomäki Areenan mahdollisuudet tapahtumien järjestämispaikkana.
Palloiluhallin toteutustapa (perusvaihtoehto/VE3/VEA/VEB)
Suunnitelma Perusvaihtoehto
Hankesuunnitelmassa ja hankesuunnitelman liitteessä 7 on esitelty hallin mahdollisia
toteutustapoja. Liitteessä 8 on vertailtu vaihtoehtojen laajuutta ja
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toteuttamiskustannuksia. Liitteen 8 luvussa 3.3 on arvioitu ns. perusversion
(pohjapinta-ala noin 5600 m2) soveltuvuutta. Sivistyslautakunta yhtyy luvussa 3.3 esiin
tuotuun päätelmään hallin laajuudesta:
”Vaihtoehto ei paranna olemassa olevia palloilulajien kuten salibandy ja futsal
harjoitus-, kilpailu-, turnaus- ja tapahtuma olosuhteita.”
Perusvaihtoehto tuo toteutuessaan yhden uuden täysimittaisen salibandy-/futsal-
kentän, mutta mikäli urheilutalon peruskorjaus etenee suunnitellulla tavalla,
urheilutalosta vastaavasti poistuu yksi täysimittainen kenttä. Sivistyslautakunta pitää
tärkeänä, että palloiluhallin toteutustapa perustuu siihen, että kaupungin
sisäpalloiluolosuhteisiin saadaan uuden rakennuksen myötä merkittävä lisäys. Tämä
toteutuu sillä, että valittava etenemisvaihtoehto pohjautuu kolmen täysimittaisen
salibandy-/futsal-kentän malliin. Harjoitus- ja ottelukäyttöä varten kenttälohkot tulee
erottaa äänieristetyin tilanjakajaverhoin, jotta lohkoja voidaan käyttää samanaikaisesti
eri toimintoihin.
Liitteen 8 luvun 3.2 taulukossa on arvioitu eri toteutusvaihtoehtojen käyttöä ja
ominaisuuksia. Urheilutapahtumien osalta soveltuvuus on arvioitu ainoastaan piiri-
/aluetason tapahtumiin soveltuvaksi eivätkä puitteet täytä edes kansallisten
urheilutapahtumien vaatimuksia, joten tämä toteutusvaihto ei sovellu edes
palloilusarjojen pääsarjaottelukäyttöön.
Suunnitelma VE3
Toteutusvaihtoehdoista VE3 on esitelty varsinaisessa
hankesuunnitelmassa. Vaihtoehdossa kaikki käyttäjä- ja yleisötilat on sijoitettu hallin
itäpuolelle, eli sisäänkäynti ja hallin eteen suunniteltu aukio avautuvat Porin stadionin
suuntaan. Tämä mahdollistaa hallin edustan hyödyntämisen erilaisten tapahtumien
tapahtumatorina tai tapahtuma-aukiona.
Varsinaisen hankesuunnitelman kaikki versiot ovat kokoluokaltaan ja varustelultaan
sellaisia, jotka mahdollistavat palloiluhallin käytön pääsarjatason ottelutapahtumien ja
suurempien valtakunnallisten urheilutapahtumien lisäksi myös kansainvälisiin
ottelutapahtumiin ja kilpailuihin. Hallin noin 2200 katsojaa vetävät katsomotilat sekä
monipuoliset oheistilat taipuvat sekä urheilutapahtumien että muiden
yleisötapahtumien käyttöön.
Erityisenä huomiona varsinaisen hankesuunnitelman kaikista versioista voidaan
nostaa esiin se, että kahdentoista kenttäalueen yhteydessä olevan pukuhuoneen
myötä halli soveltuu erinomaisen hyvin myös turnauskäyttöön sekä peräkkäin
järjestettävien ottelutapahtumien toteuttamiseen.
VE3:n kohdalla hallin käyttöä on pohdittu laajasti sekä tavallisen arkikäytön että eri
kokoisten yleisötapahtumien näkökulmasta. Väljäksi suunnitellut saapumisaulat ja
kulkuväylät mahdollistavat isompienkin kävijämäärien sujuvan liikkumisen ja tarjoavat
näin puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
Suunnitelma VEA/VEB
Toteutusvaihtoehdoista VEA ja VEB ovat hallin tontille sijoittumisen, kenttäalueen,
katsomon ja pukuhuoneosaston osalta keskenään samanlaiset. VEA ja VEB eroavat
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toisistaan käytännössä sisääntuloaulan sekä kahviojärjestelyjen osalta, joten näitä
vaihtoehtoja voidaan tarkastella yhdessä. Sisääntuloaulan ja kahviojärjestelyjen osalta
VEB vaikuttaa olevan toiminnallisesti tarkasteltuna näistä kahdesta parempi
vaihtoehto, sillä sisääntulo saadaan tässä vaihtoehdossa järjestettyä keskitetymmin,
mikä tekee tilasta selkeämmän. VEA-vaihtoehdossa hallin kulmista sekä keskeltä
tapahtuva sisäänkäynti saa aikaan hieman sekavan rakenteen. Lisäksi hallin kulmiin
sijoitettujen sisäänkäyntien myötä sisääntulokäytävistä syntyy hieman putkimainen
vaikutelma. VEB-vaihtoehdossa sisäänkäynti on järjestetty eri puolilta keskellä
stadionin puoleista sivua olevan ulkoneman eri sivuilta. VEB-vaihtoehdossa VEA:n
kulmiin johtavien putkimaisten käytävien neliöt on saatu hyödynnettyä laajennettuna
kahvio- ja aulatilana, jonka myötä VEB:n sisääntuloaula vaikuttaa jäsennellymmältä,
kuin VEA-version.
Katsomo- ja kenttätilojen sekä tontille sijoittumisen osalta VEA/VEB-versiot ovat
samanlaiset, kuin VE3-versiossa. Hallin sisääntulo on järjestetty stadionin puoleiselta
sivustalta, mikä tuo samat hyödyt tapahtumajärjestämiseen, kuin VE3:n osalta todettu
edellä. Katsomon yleisökapasiteetti on sama ja kenttäratkaisu perustuu kolmeen
täysimittaiseen kenttään turva-alueineen, silloin, kun hallin katsomot on vedetty
kasaan.
VEA/VEB-versiossa halli on idän puoleiselta sivulta noin 12 metriä kapeampi, kuin VE3-
versiossa. Merkittävin vaikutus tällä on ollut pukuhuonelohkon kokoon.
Pukuhuonelohkon leveys kenttäalueen ja aulatilojen välitä on noin viisi metriä
kapeampi, kuin VE3-suunnitelmassa. Tämä näkyy erityisesti siinä, että pukuhuoneiden
lukumäärä on pienempi VEA/VEB-versioissa, kuin VE3-versiossa ja pukuhuoneet ovat
myös selvästi pienempiä VE3-versioon verrattuna. Kuten edellä, VE3-
suunnitteluversion kohdassa todettiin, VE3:n kaksitoista pukuhuonetta tuo
merkittävän lisän hallin toiminnallisuuteen sekä turnaus- että
ottelutapahtumakäytössä. VEA/VEB-versiossa pukuhuoneita on yhteensä kahdeksan,
hallin päädyissä olevien kenttien kohdalla kolme ja keskimmäisen kentän kohdalla
kaksi pukuhuonetta. Toiminnallisesti tarkasteltuna merkittävin puute VEA/VEB-
versioissa verrattuna VE3-versioon on pukuhuoneiden lukumäärä ja koko.
VEA/VEB-versiossa VE3-versiosta on riisuttu neliöitä seuraavasti (merkittävimmät
muutokset):
- 1. kerroksen liikuntatilat -215 m2 (yleisökäyttöön soveltuva kuntosali)
- 1. kerroksen puku-, pesu- ja wc-tilat -490 m2 (edellä todettu pukuhuonelohkon
pienentyminen)
- 1. kerroksen varasto- ja huoltotilaa -50-70 m2
- 2. kerroksen aulatilat -200-240 m2
- 2. kerroksen oheisharjoittelukäyttöön soveltuvat liikuntatilat kokonaan -358 m2
- 2. kerroksen wc-tilat (VEB-versio) -50 m2
- 3. kerroksen toimitilat -400 m2 (lähinnä suunniteltua aitiotilaa)
- 3. kerroksen wc-tilat ja liikenne- (kulku-) tilat -490 m2

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

19 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ensimmäisen kerroksen osalta liikuntatilat toisivat hallille myös yleisökäyttöä ja
tarjoaisivat esimerkiksi junioreiden vanhemmille mahdollisuuden käydä liikkumassa
harjoitusten aikana. Liikuntatiloja olisi mahdollista hyödyntää myös hallissa
harjoittelevien lajien oheisharjoitteluun. Puku-, pesu- ja wc-tilojen osalta vaikutusta on
arvioitu jo edellä. Varasto- ja huoltotilaa tarvitaan sekä hallin varustelun että
seurakäyttäjien välineiden säilyttämiseen. Hallin monikäyttöisyys edellyttää erinäistä
välineistöä ja sille pitää varata myös säilytystilaa riittävästi.
Toisen kerroksen osalta aulatilan pienentyminen ei muuta hallin toiminnallista
luonnetta merkittävästi. VE3:ssa oleva aulatila oli ajateltu laajentamaan hallin
toimintamahdollisuuksia myös kenttäalueen ulkopuolelle. VEA/VEB-versioissa halliin ei
ole varattu lainkaan oheisharjoittelutilaa. Toisessa kerroksessa oleva kenttäalueen
ympärikulkeva käytävätila saattaa olla hyödynnettävissä oheisharjoitteluun.
Kolmannen kerroksen osalta selkeä linjaus VEA/VEB-versioissa on, että kolmanteen
kerrokseen ei sijoiteta kuin iv-konehuone.
Sivistyslautakunta toteaa, että VEA/VEB-versioista on näillä suunnitelmilla mahdollista
toteuttaa toimiva ja moderni palloiluhalli, joka taipuu myös tapahtumakäyttöön sekä
urheilutapahtumien että muiden yleisötapahtumien osalta. Pukuhuonelohkon
kasvattamista olisi syytä pohtia, mikäli hankkeessa edetään joko VEA- tai VEB-
suunnitelmalla.

Sivistyslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta yhteenvetona:
- vaihtoehdoista laajin VE3 mahdollistaisi hallin kokonaisvaltaisimman käytön,
erityisesti kansainvälisten ja valtakunnallisten urheilutapahtumien sekä muiden
tapahtumien osalta. Lukumäärältään ja kokoluokaltaan puku- ja pesutilat
mahdollistavat osaltaan myös laajamittaisemman käytön sujuvasti ja vaikuttavat myös
arkikäyttöön. Oheisharjoittelutilat urheiluhallin yhteydessä ovat nykyaikaa, sillä
urheilulajien harjoittelu on nykyisin kokonaisvaltaista, eikä tapahdu pelkästään
lajiharjoitteluun varatuissa puitteissa.
- VEA/VEB ovat molemmat toimivia ratkaisuja, joista suunnitelmaversio VEB on edellä
mainituin perusteluin ensisijainen, mikäli hallia päätetään lähteä toteuttamaan näiden
versioiden pohjalta. Näiden versioiden osalta olisi hyvä selvittää vielä mahdollisuuksia
ratkaista edellä esiin nostettua pukutilakysymystä sekä esimerkiksi kansainvälisen
tason ottelutapahtuman järjestämisen edellytyksiä. Sisäpalloilulajien
maaottelutapahtumat sekä muiden urheilulajien kansainväliset kilpailut sopivat
erinomaisesti Porin tapahtumakaupunkiprofiiliin.
- peruskokoinen halli ei tuo lisää sisäurheilun olosuhteita kaupunkiin, joten realistisia
etenemisvaihtoja ovat ainoastaan ne suunnitelmaversiot, jotka pohjautuvat kolmeen
rinnakkaiseen kenttään sekä riittäviin suoja-alueisiin. Sisään vedettävät
katsomorakenteet mahdollistavat arkikäytön kolmella kenttäalueella samaan aikaan ja
ottelutapatumissa lohkoja on käytössä 2-3. Pienempien, kahdella lohkolla
järjestettävien ottelutapahtumien aikana yksi lohko on harjoituskäytössä. Äänieristetyt
tilanjakajaverhot mahdollistavat lohkojen samanaikaisen käytön ja nykyaikaisten
äänestoistojärjestelmien avulla kuulutukset tai harjoitusmusiikin saadaan
kohdennettua tarpeen tullen joka lohkolle erikseen. Lattiamateriaalien valinnan
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yhteydessä tulee selvittää myös siirrettävien alustojen mahdollisuus. Osan lajeista
kannalta matto on paras valinta, mutta joidenkin lajien kohdalla käytetään
pelialustana parkettia.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon tekniselle toimialalle,
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Isomäen palloiluhallin
hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa tämän asian välittömästi
kokouksessa, koska asiaa etenee seuraavaksi Teknisen lautakunnan kokoukseen
tiistain 5.10 olevaan kokoukseen.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________
Merkitään, että Jouni Salonen ja Mika Suojanen poistuivat tämän asiakohdan
käsittelyn jälkeen kello 20.24.
Merkitään, että tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin seuraavaksi asiakohta
§ 205.

Tekninen lautakunta, 05.10.2021, § 235
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Viitala, Jouni Salonen
mikko.viitala@pori.fi, jouni.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, tilayksikkö, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies
Liitteet

1 Isomäen Palloiluhalli hankesuunnitelma 01042021
2 LIITE 1 Arkkitehtiluonnokset 08032021
3 LIITE 2 3-D näkymät
4 LIITE 3 LVIASPR-järjestelmäkuvaus 11032021
5 LIITE 4 Sähköjärjestelmäkuvaus 09032021
6 LIITE 5 Energialausunto Pori Energia Oy 15022021
7 LIITE 6 Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 perustamiskustannukset 18032021
8 LIITE 7 Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 muutetut versiot 06052021
9 LIITE 8 Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 muutettujen versioiden kustannus- ja laajuusvertailu
28052021
10 LIITE 9 Isomäen Palloiluhalli kustannus- ja laajuusvertailu 29092021
11 Pöytäkirjan ote-Sivistyslautakunta - 28.09.2021, klo 16:33
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.9.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa
on vuosille 2020–2024 varattu rahaa 21.027.000 € nimellä Isomäen palloiluhalli.
Tilayksikkö on yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa valmistellut
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hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa on laadittu kolmelle eri vaihtoehdolle
tilaohjelmat ja hankekustannusarviot yhteistyössä sivistystoimialan kanssa.
Hankesuunnittelu on rajattu koskemaan Isomäen palloiluhallia ja sen pihaa sekä
pysäköintialuetta. Liikennejärjestelyitä tarkennetaan suunnittelutyön edettessä
yhteistyössä liikennesuunnittelun kanssa.
Sivistyslautakunnan lausuntoon 28.9.2021 liittyen, tulee huomioida, että se nostaa
kustannuksia sekä investointiohjelman että toimintakulujen osalta. Lausuntoa ei ole
huomioitu edellä mainituissa luvuissa.
Eri vaihtoehtojen kokonaisalat, kenttäalueet, katsojakapasiteetit ja kustannusarviot
ovat liitteen 9 mukaan seuraavat:
Perusvaihtoehto
kokonaisala 5604 m2
kenttäalue 2152 m2
katsojakapasiteetti < 500 henkilöä
perustamiskustannukset 14.981.000 euroa (2673 €/m2)
Vaihtoehto 2
kokonaisala 11.610 m2
kenttäalue 3663 m2
katsojakapasiteetti 2192 henkilöä
perustamiskustannukset 27.637.000 euroa (2380 €/m2)
Vaihtoehto 3 A/B
kokonaisala 8476 m2
kenttäalue 3663 m2
katsojakapasiteetti 2192 henkilöä
perustamiskustannukset 21.216.000 euroa (2503 €/m2)
Teknisen toimialan käyttötalous:
Rakentamiskustannukset maksetaan teknisen toimialan investointiohjelmasta.
Uuden palloiluhallin kustannukset ja poistot budjetoidaan teknisen toimialan
kustannuspaikalle.
Sivistystoimialan toimintakustannukset (sisältävät toimintatuotot, henkilöstökulut,
palveluiden ostot, tavarat)
Perusvaihtoehto
275.000 euroa
Vaihtoehto 2
246.000 euroa
Vaihtoehto 3 A/B
237.000 euroa
Teknisen toimialan toimintakustannukset (sisältävät huolto- ja kunnossapito sekä
energia- ja käyttövesikustannukset
Perusvaihtoehto
242.000 euroa
Vaihtoehto 2
217.000 euroa
Vaihtoehto 3 A/B
308.000 euroa
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Poistot / vuosi (20 vuoden poistoajalla)
Perusvaihtoehto
748.000 euroa
Vaihtoehto 2
1.382.000 euroa
Vaihtoehto 3 A/B
1.061.000 euroa
Sivistys- ja teknisen toimialan toimintakustannukset ja poistot yhteensä vuodessa sekä
€/m2/kk
Perusvaihtoehto
1.265.000 euroa vuodessa
18,8 €/m2/kk
Vaihtoehto 2
1.844.000 euroa vuodessa
13,2 €/m2/kk
Vaihtoehto 3 A/B
1.906.000 euroa vuodessa
18,7 €/m2/kk
Hankkeen alustava aikataulu:
Syksy 2021
poliittinen päätöksenteko ja investointipäätös
Syksy-talvi 2022
toteutussuunnittelun valmistuminen ja urakkakilpailutuksen aloitus
Kevät-kesä 2023
rakentamispäätös ja rakennustöiden aloitus
Kevät-kesä 2025
rakennustyöt valmistuvat, vastaanotto ja käyttöönotto
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Isomäen
palloiluhallin hankesuunnitelman hyväksymistä sivistystoimialan lausunnon
mukaisena ja edelleen kaupunginvaltuustolle tarvittavien määrärahojen huomioimista
teknisen toimialan talousarvioiden investointi- ja käyttötalousosassa.
Äänestykset
Mikael Ropon ehdotus = EI
Jaa
Christa Lahto
Jari Haapaniemi
Minna Haavisto
Antti Lehtonen
Ei
Johanna Rantanen
Raija Koskiranta
Mikko Pakkasela
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Mikael Ropo
Helvi Walli
Tyhjä
Jarno Joensuu
Emmastiina Hesso
Sami Viitasaari
Markku Tanttinen
Mikael Ropon ehdotus = EI
Jaa
Emmastiina Hesso
Jarno Joensuu
Johanna Rantanen
Markku Tanttinen
Minna Haavisto
Antti Lehtonen
Sami Viitasaari
Christa Lahto
Jari Haapaniemi
Ei
Raija Koskiranta
Mikael Ropo
Mikko Pakkasela
Helvi Walli
Päätös
Tekninen lautakunta päätti äänin 9-4 hyväksyä päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 710
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen, Mikko Viitala
jouni.salonen@pori.fi, mikko.viitala@pori.fi
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, yksikön päällikkö, tilayksikkö
Liitteet

1 Isomäen Palloiluhalli hankesuunnitelma 01042021
2 LIITE 1 Arkkitehtiluonnokset 08032021
3 LIITE 2 3-D näkymät
4 LIITE 3 LVIASPR-järjestelmäkuvaus 11032021
5 LIITE 4 Sähköjärjestelmäkuvaus 09032021
6 LIITE 5 Energialausunto Pori Energia Oy 15022021
7 LIITE 6 Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 perustamiskustannukset 18032021
8 LIITE 7 Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 muutetut versiot 06052021
9 LIITE 8 Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 muutettujen versioiden kustannus- ja laajuusvertailu
28052021
10 LIITE 9 Isomäen Palloiluhalli kustannus- ja laajuusvertailu 29092021
11 LIITE 10_Tapahtumamitoitus 07102021
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Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.9.2021 ja tekninen lautakunta
5.10.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista. Lisäksi
asiaa on käsitelty kevään 2021 aikana kaupunginhallituksen suunnitelmakokouksissa,
jossa asiaan haluttiin kolme selkeästi eri hinta- ja laajuusvaihtoehtoa.
Kokousmateriaalissa olevat liitteet 8,9 ja 10 ovat olennaisessa
osassa hankesuunnitelman investointipäätöstä varten, johon perustuu myös tämä
seuraava kuvausteksti.
Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa
on vuosille 2020–2024 varattu rahaa 21.027.000 € nimellä Isomäen palloiluhalli.
Tilayksikkö on yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa valmistellut
hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa on laadittu kolmelle eri vaihtoehdolle
tilaohjelmat ja hankekustannusarviot yhteistyössä sivistystoimialan kanssa.
Hankesuunnittelu on rajattu koskemaan Isomäen palloiluhallia ja sen pihaa sekä
pysäköintialuetta. Liikennejärjestelyitä tarkennetaan suunnittelutyön edetessä
yhteistyössä liikennesuunnittelun kanssa.
Eri vaihtoehtojen kokonaisalat, kenttäalueet, katsojakapasiteetit ja kustannusarviot
ovat liitteen 9 mukaan seuraavat:
Perusvaihtoehto
kokonaisala 5604 m2
kenttäalue 2152 m2
katsojakapasiteetti < 500 henkilöä
perustamiskustannukset 14.981.000 euroa (2673 €/m2)
Vaihtoehto 2
kokonaisala 11.610 m2
kenttäalue 3663 m2
katsojakapasiteetti 2192 henkilöä
perustamiskustannukset 27.637.000 euroa (2380 €/m2)
Vaihtoehto 3 A/B
kokonaisala 8476 m2
kenttäalue 3663 m2
katsojakapasiteetti 2192 henkilöä
perustamiskustannukset 21.216.000 euroa (2503 €/m2)
Teknisen toimialan käyttötalous:
Rakentamiskustannukset maksetaan teknisen toimialan investointiohjelmasta.
Uuden palloiluhallin kustannukset ja poistot budjetoidaan teknisen toimialan
kustannuspaikalle.
Sivistystoimialan toimintakustannukset (sisältävät toimintatuotot, henkilöstökulut,
palveluiden ostot, tavarat)
Perusvaihtoehto
275.000 euroa
Vaihtoehto 2
246.000 euroa
Vaihtoehto 3 A/B
237.000 euroa
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Teknisen toimialan toimintakustannukset (sisältävät huolto- ja kunnossapito sekä
energia- ja käyttövesikustannukset
Perusvaihtoehto
242.000 euroa
Vaihtoehto 2
217.000 euroa
Vaihtoehto 3 A/B
308.000 euroa
Poistot / vuosi (20 vuoden poistoajalla)
Perusvaihtoehto
748.000 euroa
Vaihtoehto 2
1.382.000 euroa
Vaihtoehto 3 A/B
1.061.000 euroa
Sivistys- ja teknisen toimialan toimintakustannukset ja poistot yhteensä vuodessa sekä
€/m2/kk
Perusvaihtoehto
1.265.000 euroa vuodessa
18,8 €/m2/kk
Vaihtoehto 2
1.844.000 euroa vuodessa
13,2 €/m2/kk
Vaihtoehto 3 A/B
1.906.000 euroa vuodessa
18,7 €/m2/kk
Hankkeen alustava aikataulu:
Syksy 2021
poliittinen päätöksenteko ja investointipäätös
Syksy-talvi 2022
toteutussuunnittelun valmistuminen ja urakkakilpailutuksen aloitus
Kevät-kesä 2023
rakentamispäätös ja rakennustöiden aloitus
Kevät-kesä 2025
rakennustyöt valmistuvat, vastaanotto ja käyttöönotto
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Isomäen palloiluhallin
hankesuunnitelman sivistys- ja teknisen lautakunnan lausuntojen mukaisesti.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
__________________
Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin asiakohta § 709.
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Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 740
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Viitala
mikko.viitala@pori.fi
yksikön päällikkö, tilayksikkö
Liitteet

1 Isomäen Palloiluhalli hankesuunnitelma
2 Liite 1 arkkitehtisuunnitelmat
Sivistyslautakunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan 28.9.2021, tekninen lautakunta
5.10.2021 ja kaupunginhallitus 18.10.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat
luettavissa historiatiedoista. Lisäksi asiaa on käsitelty kevään 2021 aikana
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksissa, joissa palloiluhallista haluttiin kolme
selkeästi eri hinta- ja laajuusvaihtoehtoa. Tilayksikkö on yhdessä
hankesuunnitteluryhmän kanssa valmistellut hankesuunnitelman,
jossa on laadittu lautakuntien esittämälle yhdelle vaihtoehdolle tilaohjelma ja
hankekustannusarvio. Hankesuunnitelma sisältää Isomäen palloiluhallin
rakennuksen ja sen pihan sekä pysäköintialueen. Liikennejärjestelyitä tarkennetaan
suunnittelutyön edetessä yhteistyössä liikennesuunnittelun kanssa, erityisenä
tarkasteluna tehdään aluetta laajempi pysäköinnin tarkastelu.
Esitettävän vaihtoehdon kokonaisala, kenttäalueen pinta-ala, katsojakapasiteetti ja
kustannusarvio:
kokonaisala 8476 m2

kenttäalue 3663 m2
katsojakapasiteetti >3000 henkilöä
kustannukset 25.604.000 euroa
Teknisen toimialan talous:
Rakentamiskustannukset maksetaan teknisen toimialan investointiohjelmasta.
Uuden palloiluhallin toimintakustannukset ja poistot budjetoidaan teknisen
toimialan Tilayksikköön.
Palloiluhallin kulut eivät vähennä kuluja muualta.
Teknisen toimialan toimintakustannukset (sisältävät huolto- ja kunnossapito
sekä energia- ja käyttövesikustannukset) arvioidaan olevan noin 315.000 euroa
vuodessa
Poistot vuodessa (20 vuoden poistoajalla) ovat 1.280.800 euroa
Sivistystoimialan toimintakustannukset (sisältävät toimintatuotot, henkilöstökulut,
palveluiden ostot, tavarat) ovat noin 237.000 euroa.
Sivistys- ja teknisen toimialan toimintakustannukset ja poistot yhteensä on noin
2.060.000 euroa vuodessa (18,7 €/m2/kk)
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Hankesuunnittelun jälkeen kohteen hankinnasta käynnistetään
markkinavuoropuhelu, jossa selvitetään alueen toimijoiden kanssa paras mahdollinen
tuotannollinen ratkaisu. Ratkaisun tulee tukea alustavaa aikataulua ja
kustannuspuitetta sekä hankesuunnitelman tavoitetta.
Hankkeen alustava aikataulu:
Vuosi 2021
syksy, poliittinen päätöksenteko ja investointipäätös
syksy-talvi, markkinavuoropuhelu
Vuosi 2022
talvi-kesä, toteutussuunnittelu
kesä-syksy, urakkakilpailutus ja rakentamispäätös
syksy-talvi, rakennustöiden aloitus
Vuosi 2023
rakentamista
Vuosi 2024
vastaanotto ja käyttöönotto
Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa
varataan vuosille 2022–2024 määrärahaksi yhteensä 25.60.000 euroa nimellä Isomäen
palloiluhalli. Investointisuunnitelmassa varaudutaan vuodelle 2022 3.060.000
eurolla, 2023 13.000.000 eurolla sekä 2024 9.000.000 eurolla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain (1705/2009) 42 §:n perusteella vahvistanut liikuntapaikkojen
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2024. Porin Palloiluhalli-
hanke on suunnitelmavuodessa 2023. Avustuksen suuruus on 30% ja maksimissaan
750.000 euroa. Varsinainen liikuntapaikka-avustus haetaan erikseen 31.12.2021 kello
16.15 mennessä. Palloiluhalli- hankkeelle haetaan liikuntapaikka-avustusta 750.000
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Isomäen palloiluhallin hankesuunnitelman ja
ottaa hankkeen kustannukset huomioon vuoden 2022 talousarvioehdotukseen
sisältyvässä investointisuunnitelmassa.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Petri Huru saapui 15.12.
Merkitään, että Tapio Furuholm esitti asian palauttamista valmisteluun, todeten "On
hieno asia, että Poriin rakennetaan palloiluhalli. Nykyinen esitys on puutteellinen ja
Porin kaupungin taloudelle liian kallis. Esitämme hankkeen karsimista ja palautusta."
Palautusesitystä ei kannatettu.
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Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: "Kaupunginhallitus päättää hyväksyä
Isomäen palloiluhallin hankesuunnitelman niin, että pukuhuoneita on 12 kappaletta ja
ottaa hankkeen kustannukset huomioon vuoden 2022 talousarvioehdotukseen
sisältyvässä investointisuunnitelmassa."

Päätös
Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta, Sivistyslautakunta, Tilayksikkö
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Kaupunginhallitus, § 607,06.09.2021
Kaupunginhallitus, § 741, 01.11.2021
§ 741
Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutus 2021 / hankintapäätös
/hankintaoikaisuvaatimus
PRIDno-2021-3866
Kaupunginhallitus, 06.09.2021, § 607
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Porin kaupunki_EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 355047 Vakuutusturvan
hankinta
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n
3 kohdan mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on
kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Porin kaupungin vakuutusturvan nykyinen sopimuskausi on 1.1.2018–31.12.2021.
Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustajina Jouni Lampinen ja Päivi
Yli-Kauhaluoma-Nurmi ovat alkuvuoden ja kevään aikana valmistelleet kaupungin
vakuutusturvan kilpailuttamista ja sitä koskevan tarjouspyynnön sisältöä yhteistyössä
kaupungin vakuutusmeklari Novum Oy:n edustajien Tiina Seppälän ja Jukka Uusivirran
kanssa siten, että uusi vakuutuskausi alkaa 1.1.2022 alkaen. Tarjouspyynnön tietojen
keruuseen osallistettiin laajasti myös kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja
Satakunnan pelastuslaitoksen edustajia kuluneen kevään aikana. Tarjouspyynnön
kaupunginhallituskäsittelyä varten omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö pyysi teknisen
lautakunnan näkemystä vakuutusturvan muuttamiseen all-risk tyyppisestä
vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi. Asia käsiteltiin teknisen
lautakunnan 15.6.2021 kokouksen asialistalla ja tekninen lautakunta päätti antaa
kaupunginhallitukselle esityksen, että rakennusten vakuutusturva muutetaan all-risk
tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi lisäyksellä, että
toimialajohtaja voi päätöksellään muuttaa rakennuksen vakuutusturvaa.
Kaupunginhallitus hyväksyi vakuutuskilpailutuksen tarjouspyynnön esitetyssä
muodossa ja palovakuuttamista koskevan teknisen lautakunnan esityksen
kokouksessaan 21.6.2021 § 470. Tämän jälkeen Novum Oy on sille annetun
toimeksiannon mukaisesti kilpailuttanut Porin kaupungin vakuutusturvan hyväksytyn
tarjouspyynnön mukaisesti vakuutuslajeittain vuosille 2022-2025. Tarjouspyyntö
muodostui kahdesta osiosta siten, että erikseen pyydettiin
osatarjous henkilövakuutuksista; sisältäen työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksen ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä osatarjous
omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksista.
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Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.6.2021 (numero 2021-077618) ja
tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 6.8.2021 kello 12.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jättivät osatarjous 1:n eli henkilövakuutuksiin If
Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Pohjola Vakuutus Oy ja Lähitapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksiin
tarjouksen jätti If Vahinkovakuutus Oyj.
Tarjoukset avattiin 6.8.2021 ja tästä laadittiin avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien
tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön
mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä
tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.
Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tarjouspyynnön
valintaperusteiden mukaisesti. Tarjousten arviointimenettelyn perusteella Pohjola
Vakuutus Oy:n tekemä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin osatarjous 1:n eli
henkilövakuutusten osioon. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
osuuteen jätti tarjouksen vain If Vahinkovakuutus Oyj. Tarjousten arviointimenettely
on esityslistan liitteenä.
Novum Oy suosittelee, että Porin kaupunki valitsee kaupungin henkilövakuutusten
vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n ja omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan
1.1.2022 alkaen.
Kilpailutuksen toteuttaneen vakuutusmeklari Tiina Seppälän laatima esitys
kilpailutusprosessista, tarjouspyynnön sisällöstä, tarjousten vertailusta ja
arviointimenettelystä sekä kilpailutuksen lopputulos esitellään kaupunginhallitukselle
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi
Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten
vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022
alkaen.
Samalla kaupunginhallitus päättää valtuuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki
tarvittavat vakuutusten hankintasopimukset valittujen yhtiöiden kanssa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 741
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
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leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 23.09.021 Oikaisuvaatimus, LähiTapiola
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Porin kaupunki Pohjola Vakuutus vastine LähiTapiolan oikaisuvaatimukseen
20211006
3 Lausuntopyyntö_vakuutuskilpailutuksen oikaisuvaatimus omistajaohjaus- ja
rahoitusyksikkö
4 Porin kaupunki vakuutusturvan kilpailutuksen keskeytys /Novum Oy
5 Lausunto_vakuutuspalvelut 2021_hankintapäällikkö
Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vakuutusturvan hankintaa 6.9.2021 ja päätti
valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä
omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus
Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022.
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 3
kohdan mukaan julkiseksi vasta kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin
asianosaisina ollut oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on tehnyt kaupunginhallitukselle
hankintaoikaisuvaatimuksen henkilövakuutusten vakuuttajan valintaa koskevilta osin
ja vaatii, että Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä
vastaamattomana ja Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi valitaan
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Esitetty tarjouspyynnön vastaisuus perustuu
maksujärjestelmän sisältämään laskentatapaan, jossa sattuneet vahingot ja niistä
maksetut korvaukset vaikuttavat vakuutusmaksuun, ja maksun määräytymisen
edellytyksiin.
Pohjola Vakuutus Oy on antanut vastineensa ja Novum Oy, konsernipalveluiden
omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö sekä hankintapäällikkö ovat antaneet lausunnon.
Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyssä on tullut ilmi tarjouspyynnössä ollut
tulkinnanvaraisuus, josta annetut eriävät kannanotot ilmenevät osapuolten
lausunnoista. Novum Oy on lisäksi ilmoittanut muuttaneensa kyseistä tarjouspyynnön
kohtaa tämän tapauksen vireilletulon jälkeen lähetettyihin uusiin tarjouspyyntöihin.
Julkisista hankinnoista annetun lain 132 §:n mukaan asianosaisen tekemän
hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen
päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on
oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian
uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain
soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta
tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen
edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen
suostumusta.
Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90
päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on
tehty.
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Asian valmistelun yhteydessä on esitetty, että hankintayksikkö eli kaupunginhallitus
itse ottaisi päätöksen henkilövakuutusten vakuuttajan valitsemisesta korjattavakseen,
poistaisi aikaisemman päätöksensä ja keskeyttäisi hankinnan hankintalain 125 §:n
nojalla tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaisi hankinnan
henkilövakuutusten osalta uudestaan.
Hankintamenettely voidaan hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää todellisesta ja
perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä on katsottu, etteivät julkisia hankintoja
koskeva oikeusohjeet tarkoita sitä, että hankintayksikön olisi aina saatettava
hankintamenettely päätökseen tai että keskeyttämispäätös edellyttäisi vakavien tai
poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Hankinnan keskeyttäminen ei kuitenkaan
saa vaikuttaa syrjivästi tarjoajiin. Oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi hankinnan
keskeyttämiseen on katsottu mm. tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus tai virheellisyys.
Keskeyttämistä koskeva päätös voidaan tehdä myös hankinnan yhden osan osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hankintalain 132 - 133 §§:n mukaisesti ottaa kaupungin
vakuutusturvan hankkimista koskevan asian käsiteltäväkseen, poistaa päätöksensä
6.9.2021 § 607 henkilövakuutusten vakuuttajan valinnan osalta, keskeyttää hankinnan
henkilövakuutusten osalta hankintalain 125 §:n nojalla tarjouspyynnön
tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaa henkilövakuutusten vakuuttajan
uudelleen uuden, tarkennetun tarjouspyynnön perusteella.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi
kokouksessa.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
esteellisenä (yhteisöjäävi). Arja Laulainen on Länsi-Suomen Osuuspankin
hallintoneuvoston jäsen. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa
Kataja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi
kokouksessa.
Esteellisyys
Arja Laulainen
Tiedoksi
Tarjoajat (henkilövakuutusten osalta), Novum Oy, konsernipalveluiden
omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö / Jouni Lampinen
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Kaupunginhallitus, § 607,06.09.2021
Kaupunginhallitus, § 742, 01.11.2021
§ 742
Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutus 2021 / hankintapäätös / valitus
markkinaoikeudelle
PRIDno-2021-3866
Kaupunginhallitus, 06.09.2021, § 607
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Porin kaupunki_EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 355047 Vakuutusturvan
hankinta
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n
3 kohdan mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on
kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Porin kaupungin vakuutusturvan nykyinen sopimuskausi on 1.1.2018–31.12.2021.
Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustajina Jouni Lampinen ja Päivi
Yli-Kauhaluoma-Nurmi ovat alkuvuoden ja kevään aikana valmistelleet kaupungin
vakuutusturvan kilpailuttamista ja sitä koskevan tarjouspyynnön sisältöä yhteistyössä
kaupungin vakuutusmeklari Novum Oy:n edustajien Tiina Seppälän ja Jukka Uusivirran
kanssa siten, että uusi vakuutuskausi alkaa 1.1.2022 alkaen. Tarjouspyynnön tietojen
keruuseen osallistettiin laajasti myös kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja
Satakunnan pelastuslaitoksen edustajia kuluneen kevään aikana. Tarjouspyynnön
kaupunginhallituskäsittelyä varten omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö pyysi teknisen
lautakunnan näkemystä vakuutusturvan muuttamiseen all-risk tyyppisestä
vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi. Asia käsiteltiin teknisen
lautakunnan 15.6.2021 kokouksen asialistalla ja tekninen lautakunta päätti antaa
kaupunginhallitukselle esityksen, että rakennusten vakuutusturva muutetaan all-risk
tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi lisäyksellä, että
toimialajohtaja voi päätöksellään muuttaa rakennuksen vakuutusturvaa.
Kaupunginhallitus hyväksyi vakuutuskilpailutuksen tarjouspyynnön esitetyssä
muodossa ja palovakuuttamista koskevan teknisen lautakunnan esityksen
kokouksessaan 21.6.2021 § 470. Tämän jälkeen Novum Oy on sille annetun
toimeksiannon mukaisesti kilpailuttanut Porin kaupungin vakuutusturvan hyväksytyn
tarjouspyynnön mukaisesti vakuutuslajeittain vuosille 2022-2025. Tarjouspyyntö
muodostui kahdesta osiosta siten, että erikseen pyydettiin
osatarjous henkilövakuutuksista; sisältäen työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksen ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä osatarjous
omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksista.
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Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.6.2021 (numero 2021-077618) ja
tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 6.8.2021 kello 12.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jättivät osatarjous 1:n eli henkilövakuutuksiin If
Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Pohjola Vakuutus Oy ja Lähitapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksiin
tarjouksen jätti If Vahinkovakuutus Oyj.
Tarjoukset avattiin 6.8.2021 ja tästä laadittiin avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien
tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön
mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä
tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.
Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tarjouspyynnön
valintaperusteiden mukaisesti. Tarjousten arviointimenettelyn perusteella Pohjola
Vakuutus Oy:n tekemä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin osatarjous 1:n eli
henkilövakuutusten osioon. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
osuuteen jätti tarjouksen vain If Vahinkovakuutus Oyj. Tarjousten arviointimenettely
on esityslistan liitteenä.
Novum Oy suosittelee, että Porin kaupunki valitsee kaupungin henkilövakuutusten
vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n ja omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan
1.1.2022 alkaen.
Kilpailutuksen toteuttaneen vakuutusmeklari Tiina Seppälän laatima esitys
kilpailutusprosessista, tarjouspyynnön sisällöstä, tarjousten vertailusta ja
arviointimenettelystä sekä kilpailutuksen lopputulos esitellään kaupunginhallitukselle
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi
Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten
vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022
alkaen.
Samalla kaupunginhallitus päättää valtuuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki
tarvittavat vakuutusten hankintasopimukset valittujen yhtiöiden kanssa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 742
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

35 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vastinepyyntö.
2 Valitus 23.9.2021.
Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vakuutusturvan hankintaa 6.9.2021 ja päätti
valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä
omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus
Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen.
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä
valituksen markkinaoikeudelle (kaupunginhallitukselle osoitetun
hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi), jossa LähiTapiola pyytää, että markkinaoikeus
kumoaisi kaupunginhallituksen päätöksen henkilövakuutusten hankinnasta, kieltäisi
päätöksen täytäntöönpanon ja velvoittaisi hankintayksikköä korjaamaan päätöstään
siten, että Pohjoa Vakuutus Oy:n tarjous tulee hylätyksi ja valittajan
tarjous hyväksytään henkilövakuutusten kilpailutuksen voittaneeksi tarjoukseksi.
Kaupunginhallitus on aiemmin tässä kokouksessa hankintaoikaisuvaatimusta
käsitellessään päättänyt ottaa vakuutusturvan hankintaa koskevan asian
käsiteltäväkseen, poistaa päätöksensa 6.9.2021 § 607 henkilövakuutusten vakuuttajan
valintaa koskevilta osin, keskeyttää hankinnan henkilövakuutusten osalta
tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaa
henkilövakuutusten vakuuttajan uuden, tarkennetun tarjouspyynnön perusteella.
Näin ollen alkuperäistä, valituksen kohteena ollutta hankintapäätöstä ei enää ole,
vaan alkuperäisen päätöksen tilalle on tullut kokonaan uusi hankintapäätös, johon
osapuolilla on muutoksenhakuoikeus.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa markkinaoikeudelle seuraavan vastineen:
Kaupunginhallitus päätti 6.9.2021 § 607 valita Porin kaupungin henkilövakuutusten
vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen
vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan
1.1.2022 alkaen.
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö teki kaupunginhallituksen päätöksestä
valituksen markkinaoikeudelle sekä hankintaoikaisuvaatimuksen
kaupunginhallitukselle 23.9.2021 henkilövakuutusten vakuuttajan valintaa koskevilta
osin.
Porin kaupunginhallitus on tänään aiemmin kokouksessaan käsitellyt
hankintaoikaisuvaatimusta ja tässä yhteydessä päättänyt hankintalain 132 - 133 §§:n
mukaisesti ottaa vakuutusturvan kilpailuttamista koskevan asian käsiteltäväkseen,
poistaa päätöksensä 6.9.2021 § 607 henkilövakuutusten vakuuttajan valinnan osalta,
keskeyttää hankinnan henkilövakuutusten osalta hankintalain 125 §:n nojalla
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tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaa
henkilövakuutusten vakuuttajan uudestaan uuden, tarkennetun tarjouspyynnön
perusteella. Pöytäkirjanote tästä päätöksestä liitteineen lähetetään
markkinaoikeudelle tämän vastineen liitteenä.
Markkinaoikeudelle tehdyn valituksen kohteena oleva hankintapäätös on näin ollen
lakannut olemasta ja sen tilalle on tullut uusi hankintapäätös.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
esteellisenä (yhteisöjäävi). Arja Laulainen on Länsi-Suomen Osuuspankin
hallintoneuvoston jäsen. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa
Kataja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arja Laulainen
Tiedoksi
Markkinaoikeus / 2.11.2021

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

37 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 743
Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut
PRIDno-2021-4956
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 Liite Selvityspyyntö 14.7.2021 8003
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 21.10.2021 Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut Porin kaupunginhallitus 8003
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 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.
Tiedoksi
Sivistystoimiala, Esa Kohtamäki, Taneli Tiirikainen, Tero Grönmark
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§ 744
Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön muuttaminen
PRIDno-2021-4766
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasääntö 2019
2 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasääntö 2021
Kaupunginhallitus on päätöksellään 21.1.2019 § 32 hyväksynyt viimeiset
muutokset Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasääntöön.
Satakunnan pelastuslaitos on tämän jälkeen käynyt voimassa olevan toimintasäännön
läpi ja valmistellut siihen nyt esitettävät muutokset. Suurin osa muutoksista johtuu
henkilöstötoimiston perustamisesta pelastuslaitokselle, paloesimiehille siirtyvistä
hallinnollisista tehtävistä sekä uuden työvoimanhallintajärjestelmän (Visma Numeron)
käyttöönotosta.
Toimintasääntö on jaettu osiin 1-4:
osa1, yleistä
osa 2, organisaatio ja johtaminen
osa 3, toimivalta henkilöstöasioissa
osa 4, muut toimivaltuudet.
§ 3 Pelastuslaitoksen organisaatio sekä organisaatiokaavio on lisätty
toimintasääntöön. Pelastuslaitoksen toimintatasoja ovat maakunta, toimialue ja
paloasema. Pelastusjohtaja, toimialapäälliköt sekä määritellyt tukihenkilöt
muodostavat maakunnallisen kehittämis- ja hallintoyksikön. Toimialueita ovat Porin,
Rauman, Pohjois-Satakunnan ja Kaakkois-Satakunnan toimialueet. Toimialueet
rinnastetaan Porin kaupunkiorganisaation yksiköihin. Paloasemia ovat
pelastuslaitoksen päätoimisesti miehitetyt paloasemat sekä pelastuslaitoksen kanssa
sopimuksen tehneiden sopimuspalokuntien paloasemat.
Pelastuslaitos toimii yhdistetyn linja-/matriisiorganisaation mukaan, jossa:
Toimialapäälliköt ja ensihoidon palvelupäällikkö vastaavat toimialan yleisestä
kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.
Aluepalopäälliköt johtavat toimialueen päivittäistä toimintaa ja vastaavat
toimialueelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta.
Paloaseman nimetty vastuuhenkilö vastaa paloaseman toiminnasta sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
§ 4 Pelastuslaitoksen johtokunta on lisätty toimintasääntöön. Pelastuslaitoksen
johtokunta toimii Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyöelimenä ja pelastuslain
mukaisena monijäsenisenä toimielimenä. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen
mukaan pelastuslaitoksen johtokunta:
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päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan,
käsittelee talousarvioesityksen kuntia kuultuaan,
hyväksyy käyttösuunnitelman,
käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
päättää toimiala- ja aluepalopäälliköiden valinnasta sekä
voi tehdä pelastustoimen kehittämisehdotuksia kunnille, viranomaisille ja muille
yhteisöille.
Hallintosäännön mukaan johtokunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja.
Pelastusjohtaja edustaa alueen pelastustoimea muissa kuin johtokunnan
päätettäväksi säädetyissä asioissa.
§ 5 Pelastusjohtaja-pykälään on tehty lisäys: Pelastusjohtaja nimeää päätöksellään
pelastuslaitoksen johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea pelastuslaitoksen
johtamista ja ohjausta.
§ 6 Toimialapäällikkö lisätty toimintasääntöön. Toimialapäälliköitä ovat
pelastuspäällikkö, hallintopäällikkö ja riskienhallintapäällikkö. Toimialapäällikkö:
edustaa pelastusjohtajaa toimialallaan,
ohjaa toimialan toimintaa maakunnan alueella,
johtaa toimialan toimintojen, tulosten ja osaamisen maakunnallista kehittämistä,
huolehtii toimialan päivittäisestä toiminnasta yhteistyössä aluepalopäälliköiden
kanssa,
ohjaa toimialan yleistä kehitystä, yhteydenpitoa ja viestintää pelastuslaitoksessa,
osallistuu toimialan yleiseen kehitykseen ja yhteydenpitoon,
osallistuu pelastuslaitoksen yleishallintoon ja strategiaohjaukseen ja
huolehtii pelastusjohtajan määrittelemistä erityistehtävistä.
Ensihoitoon liittyvissä asioissa edellä mainittuja tehtäviä hoitaa ensihoidon
palvelupäällikkö.
§ 9 Henkilöstötoimisto ja sen tehtävät on lisätty toimintasääntöön. Pelastuslaitoksen
henkilöstötoimisto ohjaa pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelua ja
henkilöstöresurssien käyttöä sekä antaa tarvittaessa pelastuslaitosta sitovia ohjeita
henkilöstöön liittyen. Henkilöstötoimisto osallistuu henkilöstösuunnitteluun, johtaa
rekrytointiprosessia, ohjaa työvuoro- ja vuosilomasuunnittelua,valvoo osaltaan virka-
ja työehtosopimusten sekä Porin kaupungin HR-yksikön antamien ohjeiden
noudattamista pelastuslaitoksessa sekä antaa ja valmistelee henkilöstöä koskevia
ohjeistuksia.
§ 10 Henkilöstövallintoihin on lisätty kohta, jonka mukaan pelastusjohtaja ja
aluepalopäälliköt tekevät valinnat henkilöstötoimistoa kuultuaan.
§ 11 Työntekijän tunnistaminen on lisätty toimintasääntöön. Työntekijän tulee voida
todistaa henkilöllisyytensä virka- ja työsopimuksen laadinnan yhteydessä,
pelastuslaitoksen pyytäessä tai työtehtävän edellyttäessä virallisella
henkilötodistuksella (voimassa oleva passi tai henkilökortti).
§ 12 Päätösvalta henkilöstöasioissa -taulukkoa on päivitetty seuraavilta osin:
Toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin ottamiseen -kohtaan
on lisätty päällystön, toimistohenkilöstön ja muun henkilöstön osalta
henkilöstötoimiston kuuleminen ennen päätöksentekoa.
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Sijoituspaikasta määrää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen
henkilöstötoimistoa kuultuaan.
Huomautuksen ja varoituksen antamista on kevennetty toimiala- ja
aluepalopäälliköiden osalta niin, että huomautuksen ja varoituksen antaja on
pelastusjohtaja.
Virantoimituksesta pidättämistä on kevennetty toimiala- ja aluepalopäälliköiden osalta
niin, että päätöksen voi tehdä pelastusjohtaja.
Sijaisen määräämistä on kevennetty pelastusjohtajan osalta niin, että sijaisen voi
määrätä kaupunginjohtaja.
Vuosiloman myöntämistä on muutettu niin, että palomiehille, ylipalomiehille sekä
ensihoitajille vuosiloman myöntää esimies.
Harkinnanvaraista virkavapaata voi myöntää henkilöstötoimistoa kuultuaan. Tämä
koskee koko henkilöstöä pois lukien pelastusjohtajan virkavapaat.
Sairauslomien myöntämistä on muutettu niin, että palomiesten, ylipalomiesten sekä
ensihoitajien sairauslomat hyväksyy esimies.
Etätyöstä sopiminen on muutettu niin, että etätöistä ja sen järjestelyistä päättää
esimies.
§ 14 Hankintavaltuudet-pykälään on tehty lisäys siitä, että pelastusjohtaja nimeää
pelastuslaitoksen kullekin kustannuspaikalle vastuuhenkilön.
§ 15 Menojen ja tulojen hyväksynnässä on jätetty pois seuraava lause: Laitoksen
myyntilaskut ja muut tulot tarkastaa tulonhankinnan yhdyhenkilö ja hyväksyy
aluepalopäällikkö.
§ 16 Palkkojen hyväksyntää on muutettu. Henkilöstötiimi seuraa henkilöstön
palkkojen oikeellisuutta. Työvuorosuunnitteluohjelmistossa olevan henkilöstön osalta
esimies vastaa merkintöjen oikeellisuudesta, hyväksyy tai hylkää työntekijän
työvuoroa koskevat toiveet sekä merkitsee hälytys- ja sukelluskorvaukset ja muut
mahdolliset korvaukset. Ohjelmisto tekee palkkatulkinnat hyväksyttyjen merkintöjen
perusteella. Hallintopäällikkö vastaa yhdessä henkilöstöasiantuntijan kanssa
työvuorosuunnitteluohjelmiston palkkatulkintojen oikeellisuudesta. Henkilöstön, joka
ei ole työvuorosuunnitteluohjelmistossa, työaikakorvaukset tarkistaa henkilöstötiimi ja
hyväksyy työntekijän esimies.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Satakunnan
pelastuslaitoksen toimintasäännöksi 1.12.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos
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§ 745
Eroanomus, sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Virkki Vuokko
PRIDno-2021-4995
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistyslautakunta kokoonpano 27.10.2021
Vuokko Virkki on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään sivistyslautakunnan
varajäsenenä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kaupunginvaltuuston valitsemat sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ilmenevät
liitteenä olevasta toimielimen kokoonpanoraportista tilanteessa 26.10.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
myöntää Vuokko Virkille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
valitsee Vuokko Virkin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Sivistyslautakunta, § 218,12.10.2021
Kaupunginhallitus, § 746, 01.11.2021
§ 746
Porin Lyseon koulun ja Porin suomalaisen yhteislyseon koulun yhdistyminen ja nimen
muutos
PRIDno-2021-4503
Sivistyslautakunta, 12.10.2021, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 § 83 palveluverkkoon liittyvistä asioista.
Päätöksen mukaisesti Porin päivälukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen, ja
lukiokoulutus siirtyy PSYL-kortteliin 1.8.2023 mennessä. Päätös pitää sisällään myös
Porin suomalaisen yhteislyseon koulun siirtymisen Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
Lyseo-kortteliin liittyy myös Myötätuulen koulun toimintojen sijoittaminen sinne.
Sivistystoimialalla on valmisteltu valtuuston linjausten mukaisesti
palveluverkkouudistusta, ja aikataulut ovat täsmentyneet. Lukiokoulutus keskittyy
PSYL-kortteliin 1.8.2022 alkaen, ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että myös PSYL:n
koulun siirtymisen Lyseo-kortteliin tulee tapahtua 1.8.2022 alkaen.
Koulujen toimintojen keskittyessä Lyseo-kortteliin, on tarkoituksenmukaista yhdistää
Porin Lyseon koulun ja Porin suomalaisen yhteislyseon koulu hallinnollisesti yhdeksi
kouluksi. Käytännössä asia kannattaa tehdä niin, että Porin suomalaisen yhteislyseon
koulu lakkautetaan ja sen oppilaat ja henkilökunta sulautetaan osaksi Porin Lyseon
koulua.
Lyseon koulun rehtoriutta hoidetaan avoimen viran hoitona, ja virkamääräys on tehty
31.7.2022 saakka. PSYL:n koulun rehtorin kanssa on käyty yt-neuvottelu 20.5.2021.
Työnantaja on esittänyt, että rehtorin virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2022
alkaen niin, että hän toimii yhdistyneiden yläkoulujen rehtorina Lyseo-korttelissa.
Rehtorin tehtäväksi on annettu valmistella koulujen toimintojen keskittymistä Lyseo-
kortteliin mm. tila-asioiden, henkilöstöasioiden ja opetusjärjestelyjen osalta.
Lukuvuoden 2022-2023 ajaksi Lyseon kouluun on suunniteltu opetusvelvollisuuden
huojennusta vararehtorille, jotta ylimenokausi saadaan hallinnon osalta hoidettua
mahdollisimman hyvin. Oppilasennusteen mukaan koulun oppilasmäärä laskee
lukuvuoden 2021-2022 592 henkilöstä lähivuosina. Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita
on ennusteen mukaan 535 henkilöä ja 2027-2028 487 henkilöä.
Koulujen yhdistyessä sivistystoimialalla on pohdittu uuden koulun nimeä. Keväällä
2021 molemmissa kouluissa oppilaat ovat saaneet kertoa heille teetetyssä kyselyssä
mielipiteensä koulun nimestä. Myös koulujen henkilökuntien kanssa on erikseen ja
yhdessä käyty keskustelua koulun nimestä. Eniten kannatusta on saanut Porin Lyseon
koulu. Toimintojen keskittyminen Lyseo-kortteliin sekä perinteet puoltavat, että
yhdistyvien koulujen nimi on 1.8.2022 alkaen Porin Lyseon koulu.
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Muita uuden koulun toiminnan käynnistämiseen liittyviä asioita valmistellaan
lukuvuoden 2021-2022 aikana opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistaen ja yhteisesti
valmistellut asiat tuodaan tarvittaessa päätettäväksi toimivaltaiselle toimielimelle.
Valtuuston päätös siitä, että Pohjois-Poriin rakennetaan Toejoen ja Ruosniemen
kouluille uusi, yhteinen koulu kaksivaiheisesti, vaikuttaa myös Lyseon koulun
tulevaisuuteen. Ruosniemen ja Toejoen oppilaat eivät jatka Lyseon kouluun, vaan
suorittavat koko perusopetuksen Pohjois-Porissa, jos koulu laajennetaan
yhtenäiskouluksi. Lyseon kouluun jäävät tässä tapauksessa kuitenkin ne oppilaat,
joiden yläkoulu on tällä hetkellä PSYL. Pohjois-Porin laajentamisesta yhtenäiskouluksi
ei ole olemassa tarkempia aikatauluja tai päätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 83 päätöksen toimeenpanemiseksi
sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin suomalaisen yhteislyseon
koulu lakkautetaan 31.7.2022 alkaen, ja sen toiminnot siirretään osaksi Porin Lyseon
koulua 1.8.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 746
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Sivistyslautakunta käsitteli asian kokouksessaan 12.10.2021.
Asian käsittely ja esittely on historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 83 päätöksen toimeenpanemiseksi
kaupunginhallitus päättää, että Porin suomalaisen yhteislyseon koulu lakkautetaan
31.7.2022 alkaen ja sen toiminnot siirretään osaksi Porin Lyseon koulua 1.8.2022
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Tapio Furuholm poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn
jälkeen 15.40.
Tiedoksi
Taneli Tiirikainen
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§ 747
Viestintäjohtajan rekrytointi
PRIDno-2021-5022
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Viestintäjohtaja hakukuulutus
2 Viestintäjohtaja hakijayhteenveto laajat tiedot
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Viestintäjohtaja hakijayhteenveto tiivistelmä
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Porin kaupungin viestintäjohtajan tehtävä on ollut haettavana 1.10.–25. lokakuuta.
Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry, TE-palvelut, Monster,
Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn.
Julkisen hakuprosessin ohella rekrytointia on tehty suorarekrytointina, jossa
yhteistyökumppanina on ollut MPS Enterprises Oy, Henri Huopalahti.
Viestintäjohtaja vastaa muun muassa konsernipalveluiden viestinnästä,
kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta, sekä kaupungin sisäisen ja
ulkoisen viestinnän ohjaamisesta.
Viestintäjohtaja toimii viestintä- ja osallisuusyksikön päällikkönä, joka vastaa:
konsernipalveluiden viestinnästä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston
tiedottamisesta
kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaamisesta
kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä ja koordinoinnista
kaupunkilaisten osallistamisen kehittämisestä
HR-yksikön viestinnän tukemisesta
Viestintäjohtajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto sekä viestinnän johtamiskokemus. Tehtävässä menestyminen
edellyttää myös sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, kokemusta suuremman
organisaation viestinnän johtamisesta, kriisiviestinnästä sekä laajat yhteistyöverkostot.
Määräaikaan mennessä paikkaa haki yhteensä kymmenen henkilöä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hautaoja Minna, filosofian maisteri, Pori
Kirkkala Jaana, yhteiskuntatieteiden maisteri, Ulvil
Lohenoja Ari, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
Luukko Tarja, filosofian maisteri, Nokia
Musakka Päivi, yhteiskuntatieteiden maisteri, Pori
Neuvonen Mikael, valtiotieteiden maisteri, Helsinki
Valkeinen Jutta, filosofian maisteri, Turku
Valtokivi Hanna, filosofian maisteri, Pori
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9. Vase Henrik, hallintotieteiden maisteri, Pori
10. Viitala Jaakko, kasvatustieteiden maisteri, Pori
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hastatteluun kutsuttavista ja nimeää haastatteluun
kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan ohella osallistuvat luottamushenkilöt.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun:
Kirkkala Jaana, yhteiskuntatieteiden maisteri
Luukko Tarja, filosofian maisteri
Neuvonen Mikael, valtiotieteiden maisteri
Valkeinen Jutta, filosofian maisteri
Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöistä:
Arja Laulainen
Sampsa Kataja
Arto Nurmi
Mari Kaunistola
ja viranhaltijoista Aino-Maija Luukkonen ja Timo Jauhiainen.
Haastattelut suoritetaan 5.11.2021 klo 15.00 alkaen Teamsin välityksellä.
Tiedoksi
Haastatteluryhmän jäsenet
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§ 748
Julkaisujärjestelmän kilpailutus ja hankinta.
PRIDno-2021-3192
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Seppänen
juha.seppanen@pori.fi
vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö
Liitteet

1 Verkkopalvelualustan_tarjousvertailu
Porin nykyisen verkkopalvelualustan elinkaari on päättymässä marraskuussa 2022
lopussa, jonka myötä ICT-yksikkö aloitti toimenpiteet verkkopalvelualustan
uusimiseen. Lisäksi nykyinen alustassa on merkittäviä saavutettavuuteen liittyviä
puutteita joiden korjaamisen kustannukset olisivat nousseet merkittävästi ilman, että
varsinaista elinkaaren ongelmaa olisi voitu ratkaista. Uudistuksen tavoitteena on
siirtyä kustannustehokkaampaan Wordpress-alustaan, mikä mahdollistaa
joustavampia ratkaisuja Porin kaupungin tarpeisiin pitkäjänteisellä sovellustuella.
Tämän uudistustyön mahdollistamiseksi selvitettiin mahdollisuuksia löytää
markkinoilta sopivaa yhteistyökumppania.
Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, missä hankinnan ennakoitu arvo on
300 000€. Summan arvoon sisältyy palvelun käyttöönottokustannus ja neljän vuoden
ylläpito- ja jatkokehityskustannukset. Kustannusarvio perustuu aiempiin vastaaviin
hankintoihin.
Sopimuskauden kesto on 36kk ja se alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman
ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimuskauden jälkeen optiona jatkaa sopimusta
toistaiseksi voimassa olevana samalla kustannusrakenteella kuuden kuukauden
irtisanomisajalla sekä tilaajan että toimittajan puolelta.
Päätöksen peruste
Kokonaistaloudellisessa vertailussa toimittajaksi valittiin Geniem Oy. Valinta perustuu
tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kuvaavaan kokonaispistemäärään, mikä
laskettiin laskemalla yhteen tarjousten eri osa-alueilta saadut vertailupisteet. Valittu
toimittaja osoittautui pisteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.
Voittaneen tarjoajan tarjouksen kustannusvaikutus on sopimusajalla (36 kuukautta)
299 853,00 €.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että
verkkopalvelualustan toimittajaksi valitaan Geniem Oy ja että ICT-yksikön päällikkö
valtuutetaan laatimaan voittaneen tarjoajan kanssa sopimus järjestelmän
käyttöönotosta ja perustamaan sitä käyttöönottoa varten yhteisprojektin viestinnän ja
ICT-yksikön kanssa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hankintayksikkö, ICT-yksikön päällikkö, Geniem Oy, tietohallinnon kehityspäällikkö, IT-
päällikkö, Viestintäyksikkö
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Tekninen lautakunta, § 186,29.06.2021
Kaupunginhallitus, § 544,09.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 178,16.08.2021
Tekninen lautakunta, § 244,19.10.2021
Kaupunginhallitus, § 749, 01.11.2021
§ 749
Tavaraliikennetontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimuksen uusimista koskevan
päätöksen muuttaminen, P3 Partners Oy
PRIDno-2021-2968
Tekninen lautakunta, 29.06.2021, § 186
Valmistelijat / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 P3 Partners Oy vuokrasopimusluonnos
2 tontti asemakaavakartalla
3 tontti opaskartalla
4 tontti ortokartalla
P3 Partners Oy:lle on vuokrattu osoitteessa Helmentie 18 sijaitseva
tavaraliikenneterminaalin korttelialueen (LTA) tontti Herralahti 609-14-24-8. Tontin
pinta-ala on 25322 m² ja rakennusoikeus 15.193 k-m². Vuokrasopimus päättyy
31.3.2022. Sopimuksen mukainen vuokra vuodelta 2020 on 5109,13 €.
Tonttia koskettava asemakaavan muutos 609 1723 on vireillä vuokralaisen aloitteesta.
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia mahdollisuutta sijoittaa tontille
vähittäiskaupan suuryksikkö. Tontilla on toiminut Schenker Oy:n
tavaraliikenneterminaali. Asemakaavan muutoksen hyväksymisen edellytyksenä tulee
olemaan vuokrasopimuksen ehtojen tarkistaminen mm. vuokran suuruuden osalta.
Asemakaavan muutos ei ehtine hyväksymiskäsittelyyn ennen nykyisen
vuokrasopimuksen voimassaolokauden päättymistä, josta syystä nyt laadittava
uudelleenvuokraus on laadittu voimassaolevan asemakaavan käyttötarkoituksen
perusteella.
Vuokrasopimuksen uusiminen
Vuokrasopimus uusitaan 30 vuodeksi eli ajaksi 1.4.2022-31.12.2052. Uuden vuokran
perustana on kaupunginvaltuustossa 9.12.2013 § 252 vahvistettu yritystontteja
koskeva hinnoittelu, jossa Herralahden tavaraliikenneterminaalille ei ole vahvistettu
yksikköhintaa. Tontin hinnoittelussa sovelletaan em. hinnoittelua teollisuustonttien
vastaavien alueiden (mm. Pormestarinluoto) hintatason mukaisesti. Yksikköhinta on
6,5 €/m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun kohdalla. Indeksin vuoden
2020 keskiluvun 1974 kohdalla vuosivuokraksi saadaan (5%*1974/1863*25.322m²*6,5
€/m²= ) 8.720 euroa.
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Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan
sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään sopimuksen perusteella laskettavaa
vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden
aikana 20 %:n porrastuksin, kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan
sopimuksen mukaista vuokraa. Vuodesta 2026 lähtien peritään uuden sopimuksen
mukaan laskettua täyttä vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen
vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen
maksaa heti seuraavan vuoden alusta täyden vuokran.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8
vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia ajaksi 1.4.2022-
31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2020
keskiarvolukuun 1974 sitoen edellä esitetyn mukaisesti.
Tekninen lautakunta esittää lisäksi kaupunginhallituksen päätettäväksi
hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen
allekirjoittaa Tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja
oikeuttaa tonttipäällikön tekemään sopimuksiin tarvittaessa teknisluonteisia
tarkistuksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 544
Valmistelijat / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 P3 Partners Oy vuokrasopimusluonnos
2 tontti asemakaavakartalla
3 tontti opaskartalla
4 tontti ortokartalla
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.6.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle
vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimus uusitaan käyttäen
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yritystonttien vuokrasopimusmallia ajaksi 1.4.2022-31.12.2052 vuosivuokralla 8.720
euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2020 keskiarvolukuun 1974 sitoen edellä
esitetyn mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin
puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa Tekninen lautakunta teknisen toimialan
toimintasäännön mukaisesti ja oikeuttaa tonttipäällikön tekemään sopimuksiin
tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 16.08.2021, § 178
Liitteet

1 P3 Partners Oy vuokrasopimusluonnos
2 tontti asemakaavakartalla
3 tontti opaskartalla
4 tontti ortokartalla
Tekninen lautakunta käsitteli asian kokouksessaan 29.06.2021.
Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 9.8.2021.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-
14-24-8 vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia ajaksi
1.4.2022-31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2020
keskiarvolukuun 1974 sitoen edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen
allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla kaupungin puolesta Tekninen lautakunta
teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan
tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 244
Valmistelijat / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet
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1 tontti ortokartalla
2 tontti opaskartalla
3 tontti asemakaavakartalla
P3 Partners Oy:llä vuokralla olevan tavaraliikennetontin Herralahti 609-14-24-8
vuokrasopimus on päättymässä 31.3.2022. Tonttia koskettava asemakaavan muutos
609 1723 on vireillä. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia mahdollisuutta
sijoittaa tontille vähittäiskaupan suuryksikkö. Kaavahanke on tullut vireille vuonna
2019, mutta toistaiseksi se ei ole edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihetta
pidemmälle. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.8.2021 (§178), että vuokrasopimus
uusitaan 30 vuodeksi eli ajaksi 1.4.2022-31.12.2052 vuosivuokralla 8.720 euroa
sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiarvoluvun 1974 kohdalle. Uutta
vuokrasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Vuokralaisella on avoinna olevia
vuokrasaatavia. Vuokrasopimusten uusimisessa noudatetun käytännön mukaan uutta
vuokrasopimusta ei allekirjoiteta ennen kuin vuokrasopimukseen perustuvat saatavat
on maksettu.
Edellä mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen tontilla on tapahtunut
olennainen olosuhteiden muutos, jolla on vaikutusta tontin jatkokäyttöön ja
kaupungin mahdollisuuteen ohjata keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin
käyttötarkoitusta tontin nykyisistä rajoitteista vapaana. Tontilla sijainnut
tavaraliikenneterminaali on palanut korjauskelvottomaksi tulipalossa 14.9.2021.
Kaupungilla ei ole päättymässä olevan maanvuokrasopimuksen tai maanvuokralain 5
luvun nojalla velvollisuutta vuokrata tonttia uudelleen samalle vuokralaiselle.
Yritystontteja luovutetaan käyttäen tarveharkintaa. Kaupungin maapoliittinen ohjelma
oikeuttaa ja toisaalta velvoittaa arvioimaan tontteja luovutettaessa, että alueille on
mahdollista saada toimijoita, joiden toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla
kaupungin maa- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.
Kaupungin edun mukaista on edellä mainitun olosuhdemuutoksen vuoksi olla
vuokraamatta tonttia samalle vuokralaiselle uudelleen ja palauttaa tontin hallinta
itselleen alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä 1.4.2022 alkaen, jotta kaupunki voi
uudelleen arvioida liikenteellisesti keskeisellä sijainnilla vilkkaan elinkeinokeskittymän
vieressä sijaitsevan tontin jatkokäytön perusteellisesti muun muassa kaavoituksen,
kaupungin elinkeinopolitiikan ja strategisen kaupunkikehityksen keinoin ja etsiä
tontille toimija, jonka liiketoiminta ja toimintaedellytykset soveltuvat parhaiten
kasvavan vähittäiskauppakeskittymän osaksi.
Edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi maapolitiikkatiimi esittää, että
kaupunginvaltuuston vuokrauksen uusimista koskeva päätös 16.8.2021 § 178
kumotaan ja tontti palautetaan kaupungille nykyisen vuokrasopimuskauden päätyttyä
kyseisen alueen elinkeinopoliittisen ohjauksen täysimääräiseksi mahdollistamiseksi.
Vuokralaisen rakennuksen tuhouduttua tulipalon vuoksi, vuokralainen vapautetaan
vuokrasopimuksen 6 §:n mukaisesta uudelleenrakentamisvelvoitteesta. Sopimuksen 4
§:n mukaan vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois
omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä tasoittamaan niiden paikan. Jollei
vuokralainen täytä siistimisvelvoitettaan kuudessa kuukaudessa sopimuksen
päättymisestä, kaupungilla on oikeus myydä omaisuus vuokralaisen lukuun julkisella
huutokaupalla ja huolehtia paikan kuntoonpanosta.
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Samassa yhteydessä todetaan, että vuokrasopimuksella sovittu, 7.12.1976
allekirjoitettu lisäys käyttöoikeuden laajennuksesta perustuen kaupunginhallituksen
päätökseen 5.7.1976 § 1501 koskien tontilla olevan polttoaineen jakeluaseman
käyttäjäkuntaa ja Neste Markkinointi Oy:n (ent. Suomen BP Oy Ab) velvoite maksaa
käyttöoikeuden laajennukseen perustuvaa käyttöoikeuskorvausta, päättyy
samanaikaisesti vuokrasopimuksen kanssa 31.3.2022.
Vuokralaisen tietoon on saatettu, että valtuuston 16.8.2021 (§178) tekemää päätöstä
ei toistaiseksi toimeenpanna, vaan että vuokrausta koskeva asia saatetaan uudelleen
valtuuston ratkaistavaksi tontilla tapahtuneen olosuhdemuutoksen vuoksi esityksellä,
että vuokrasopimusta ei jatketa ja että aikaisempi asiaa koskeva päätös kumotaan.
Vuokralainen on tätä vastustanut ja vaatinut, että tontti vuokrataan uudelleen
valtuuston aiemman päätöksen §178 mukaisesti. Vuokralainen on esittänyt lisäksi,
että mikäli vuokrasopimusta ei jatketa, aiheutuu siitä vuokralaiselle merkittävä
taloudellinen vahinko, jonka johdosta vuokralainen tulee esittämään vahingon
korvaamista täysimääräisesti.
Maanvuokralain 5 luvun mukaisissa vuokrauksissa vuokralaisella on aina riski siitä,
että vuokrasopimusta ei uusita, koska siihen ei ole lakiin eikä tässä tapauksessa
voimassa olevaan sopimukseen perustuvaa velvoitetta. Näin ollen
vahingonkorvausvaatimusten esittämiselle ei maapolitiikkatiimin näkemyksen
mukaan ole perusteita.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8
vuokrasopimusta ei uusita ja vuokralainen vapautetaan tontin
uudelleenrakennusvelvoitteesta. Tämä päätös kumoaa asiassa aiemmin tehdyn tontin
uudelleen vuokraamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 16.8.2021 § 178.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 749
Valmistelija / lisätiedot:
Elisa Laine
elisa.laine@pori.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 tontti ortokartalla
2 tontti opaskartalla
3 tontti asemakaavakartalla
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.10.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että P3 Partners Oy:lle
vuokratun tontin Herralahti 609-14-24-8 vuokrasopimusta ei uusita ja vuokralainen
vapautetaan tontin uudelleenrakennusvelvoitteesta. Tämä päätös kumoaa asiassa
aiemmin tehdyn tontin uudelleen vuokraamista koskevan kaupunginvaltuuston
päätöksen 16.8.2021 § 178.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Tapio Furuholm palasi kokoukseen tämän asian kohdalla 15.55.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, vuokralainen, Neste Markkinointi Oy, Infrajohtaminen/Mapo
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Sivistyslautakunta, § 170,14.09.2021
Tekninen lautakunta, § 246,19.10.2021
Kaupunginhallitus, § 750, 01.11.2021
§ 750
Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus, hankesuunnittelu
PRIDno-2021-943
Sivistyslautakunta, 14.09.2021, § 170
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Heinävaara
janne.heinavaara@pori.fi
Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus on osa palveluverkkosuunnitelman ja
talousarvion 2021 toteuttamista. Tarkoitus on ollut selvittää kokonaistaloudellisesti ja
toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella. Tavoitteena on
saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot
puukoulukortteliin. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on
valmistellut hankesuunnitelman investointinumerolle 14110272.
Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle.
Puukoulukorttelin rakennuksiin siirtyvät esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat),
oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja
terveyspalveluiden yksi liikkuva työntekijä sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät.
Rakennuksissa nyt toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan toimintaansa nykyisellään.
Myös koululaisten jo nyt käytössä olevat keittiö- ja ruokasali sekä liikuntasalitoiminta
jatkavat tilojen korjausten jälkeen toimintaansa nykyisissä tiloissa.
Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2021.
Rakennukset olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle
Reposaaren alueen palvelumuodon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen
mukaisena.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 246
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Heinävaara
janne.heinavaara@pori.fi
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Reposaaren alueen palvelumuotoilu
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Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.9.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus on osa palveluverkkosuunnitelman ja
talousarvion 2021 toteuttamista. Tarkoitus on ollut selvittää kokonaistaloudellisesti ja
toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella. Tavoitteena on
saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot
puukoulukortteliin. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on
valmistellut hankesuunnitelman investointinumerolle 14110272.
Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle.
Puukoulukorttelin rakennuksiin siirtyvät esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat),
oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja
terveyspalveluiden yksi liikkuva työntekijä sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät.
Rakennuksissa nyt toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan toimintaansa nykyisellään.
Myös koululaisten jo nyt käytössä olevat keittiö- ja ruokasali sekä liikuntasalitoiminta
jatkavat tilojen korjausten jälkeen toimintaansa nykyisissä tiloissa.
Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2021.
Rakennukset olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Reposaaren alueen
palvelumuodon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 750
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Heinävaara
janne.heinavaara@pori.fi
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Reposaaren alueen palvelumuotoilu
2 Alkuperäinen, Hankesuunnitelma Reposaaren palvelumuoto
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.10.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Reposaaren alueen
palvelumuodon hankesuunnitelman liitteen mukaisena.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kaupunginvaltuusto, vuokralainen, Neste Markkinointi Oy, Infrajohtaminen/Mapo
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Sivistyslautakunta, § 207,28.09.2021
Tekninen lautakunta, § 247,19.10.2021
Kaupunginhallitus, § 751, 01.11.2021
§ 751
Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen käyttöön
PRIDno-2021-4362
Sivistyslautakunta, 28.09.2021, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön
2 LIITE 1 Myötätuuli tilaluettelo
3 LIITE 2 Rakennuskustannusten tavoitehintalaskelma
4 LIITE 3 Alustava toteuttamisaikataulu
5 LIITE 5 luonnos 1KRS
6 LIITE 6 luonnos 2KRS
Porin kaupungin valtuusto on 15.6.2020 kouluverkkouudistuksen yhteydessä
päättänyt yhdistää Kallelan ja Herttuan koulut yhdeksi Myötätuulen kouluksi ja sen
siirtymisestä Kallelan koulun tiloihin.
Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön - korjausrakennushankkeen
laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Myötätuulen koulun
rehtori Petri Toivonen, Porin kaupungin koulurakentamisen asiantuntija Aki Kerminen
ja Porin kaupungin tilayksikön tilajohtamisen rakennuttajainsinööri Jarno Marila.
Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt työryhmän kesken pidetyt
hankesuunnittelupalaverit, jossa on pohdittu tulevan koulun tilan tarpeita ja siihen
liittyviä tilaratkaisuja. Lähtökohtana on ollut vanhojen tilojen hyödyntäminen ja näitä
muuttaen saada aikaan pienempiä eriyttämistiloja tulevan käyttäjän tarpeisiin.
Tulevien tilojen suunnittelun tueksi Petri Toivonen ja Aki Kerminen ovat laatineet
tilakortit tarvittavista tiloista ja tilaan tarvittavasta varustelusta. Arkkitehtitoimisto
Küttner laati näiden pohjalta luonnossuunnitelman tulevasta tilatoteutuksesta sekä
tilaluettelon.
Kyseessä oleva rakennus on rakennettu vuonna 1991. Koulun 30 vuotisen historian
aikana rakennuksen käyttöosat ovat altistuneet normaalille kulumiselle sekä
paikoitellen normaalia kovemmalle kulumiselle. Näitä kulutusosia ovat mm. ovet,
ikkunat, lattia- ja seinäpinnoitteet sekä talotekniset laitteet. Rakennuksen kuluvien
osien käyttöikää peilattaessa RT-korti 18-10922 KIINTEISTÖN TEKNISET KÄYTTÖIÄT JA
KUNNOSSAPITOJAKSOT -kortin antamiin ohjeaikoihin, on osalla niistä käyttöikä
päättynyt ja osassa jäljellä noin 1/3 osa (10-20 vuotta). Rajaveto uusittavien
rakennusosien kohdalla pitää miettiä tarkkaan ja ottaa huomioon mahdolliset
lähivuosien muutostarpeet rakennuksessa. Joidenkin rakennusosien uusimisen voi
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tarvittaessa jättää myöhemmälle ajalle. Myötätuulen koulu ei tästä hankkeesta
huolimatta mahdu vielä saman katon alle yhteen rakennukseen, vaan toimii osittain
muualla. Tavoitteena tässä projektissa on tehdä terveellinen, turvallinen ja
opetussuunnitelmallisesti hyvä opiskelu-/työympäristö kaikille koulun käyttäjille.
Toteutuksen vaihtoehdot ovat joko kevyempi korjaus, jossa julkisivun täydentäviä
rakenteita huolletaan, talotekniikkaan tehdään muilla keinoin tarvittavat lisäykset sekä
sisätilat kunnostetaan. Tai kysymykseen voi tulla laajempi korjaus, jossa uusitaan
sisäpintojen lisäksi myös rungon täydentäviä osia, kuten ikkunat ja ovet sekä
rakennetaan uusia talotekniikan tiloja ja uusitaan talotekniikkaa. Hankkeelle
suunniteltu määräraha mahdollistaa toteutukseltaan ensin mainitun kevyemmän
vaihtoehdon. Laajempi Lyseokorttelin peruskorjaustarve ja siihen liittyvä hanke- ja
toteuttamissuunnittelu on kytköksessä Pohjois-Porin monitoimitalon toteuttamiseen.
Palveluverkkopäätöksessä päätettiin, että monitoimitalon ensimmäisen vaiheen
(luokat 1-6) yhteydessä valmistaudutaan toiseen vaiheeseen, jonka valmistuttua
monitoimitalo käsittää perusopetuksen luokka-asteet 1-9. Vaiheen valmistuttua
Lyseokorttelin oppilasmäärä vähenee siten, että Myötätuulen koulu mahtuu
kokonaisuudessaan Lyseokortteliin.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon tekniselle toimialalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa kevyempää
korjausta hankesuunnitelman mukaisesti Kallelan koulun
saneerauksesta Myötätuulen käyttöön toteutettavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________________
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko kello 17.49-17.56 välisen ajan.
Merkitään, että tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin seuraavaksi asiakohta
§ 208.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 247
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Tilajohtamisen toimintayksikön esimies
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön
2 LIITE 1 Myötätuuli tilaluettelo
3 LIITE 2 Rakennuskustannusten tavoitehintalaskelma
4 LIITE 3 Alustava toteuttamisaikataulu
5 LIITE 4 Myötätuulen koulu sisäilmatutkimusraportti
6 LIITE 5 luonnos 1KRS
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7 LIITE 6 luonnos 2KRS
8 Pöytäkirjan ote-Sivistyslautakunta - 28.09.2021, klo 16:33
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.9.2021. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Porin kaupungin valtuusto on 15.6.2020 kouluverkkouudistuksen yhteydessä
päättänyt yhdistää Kallelan ja Herttuan koulut yhdeksi Myötätuulen kouluksi ja sen
siirtymisestä Kallelan koulun tiloihin.
Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön - korjausrakennushankkeen
laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Myötätuulen koulun
rehtori Petri Toivonen, Porin kaupungin koulurakentamisen asiantuntija Aki Kerminen
ja Porin kaupungin tilayksikön tilajohtamisen rakennuttajainsinööri Jarno Marila.
Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt työryhmän kesken pidetyt
hankesuunnittelupalaverit, jossa on pohdittu tulevan koulun tilan tarpeita ja siihen
liittyviä tilaratkaisuja. Lähtökohtana on ollut vanhojen tilojen hyödyntäminen ja näitä
muuttaen saada aikaan pienempiä eriyttämistiloja tulevan käyttäjän tarpeisiin.
Tulevien tilojen suunnittelun tueksi Petri Toivonen ja Aki Kerminen ovat laatineet
tilakortit tarvittavista tiloista ja tilaan tarvittavasta varustelusta. Arkkitehtitoimisto
Küttner laati näiden pohjalta luonnossuunnitelman tulevasta tilatoteutuksesta sekä
tilaluettelon.
Kyseessä oleva rakennus on rakennettu vuonna 1991. Koulun 30 vuotisen historian
aikana rakennuksen käyttöosat ovat altistuneet normaalille kulumiselle sekä
paikoitellen normaalia kovemmalle kulumiselle. Näitä kulutusosia ovat mm. ovet,
ikkunat, lattia- ja seinäpinnoitteet sekä talotekniset laitteet. Rakennuksen kuluvien
osien käyttöikää peilattaessa RT-kortti 18-10922 KIINTEISTÖN TEKNISET KÄYTTÖIÄT JA
KUNNOSSAPITOJAKSOT -kortin antamiin ohjeaikoihin, on osalla niistä käyttöikä
päättynyt ja osassa jäljellä noin 1/3 osa (10-20 vuotta). Rajaveto uusittavien
rakennusosien kohdalla pitää miettiä tarkkaan ja ottaa huomioon mahdolliset
lähivuosien muutostarpeet rakennuksessa. Joidenkin rakennusosien uusimisen voi
tarvittaessa jättää myöhemmälle ajalle. Myötätuulen koulu ei tästä hankkeesta
huolimatta mahdu vielä saman katon alle yhteen rakennukseen, vaan toimii osittain
muualla. Tavoitteena tässä projektissa on tehdä terveellinen, turvallinen ja
opetussuunnitelmallisesti hyvä opiskelu-/työympäristö kaikille koulun käyttäjille.
Toteutuksen vaihtoehdot ovat joko kevyempi korjaus, jossa julkisivun täydentäviä
rakenteita huolletaan, talotekniikkaan tehdään muilla keinoin tarvittavat lisäykset sekä
sisätilat kunnostetaan. Tai kysymykseen voi tulla laajempi korjaus, jossa uusitaan
sisäpintojen lisäksi myös rungon täydentäviä osia, kuten ikkunat ja ovet sekä
rakennetaan uusia talotekniikan tiloja ja uusitaan talotekniikkaa. Hankkeelle
suunniteltu määräraha mahdollistaa toteutukseltaan ensin mainitun kevyemmän
vaihtoehdon. Laajempi Lyseokorttelin peruskorjaustarve ja siihen liittyvä hanke- ja
toteuttamissuunnittelu on kytköksessä Pohjois-Porin monitoimitalon toteuttamiseen.
Palveluverkkopäätöksessä päätettiin, että monitoimitalon ensimmäisen vaiheen
(luokat 1-6) yhteydessä valmistaudutaan toiseen vaiheeseen, jonka valmistuttua
monitoimitalo käsittää perusopetuksen luokka-asteet 1-9. Vaiheen valmistuttua
Lyseokorttelin oppilasmäärä vähenee siten, että Myötätuulen koulu mahtuu
kokonaisuudessaan Lyseokortteliin.
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Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitelmassa esitetttyä
kevyemmän korjauksen hyväksymistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 751
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Viitala
mikko.viitala@pori.fi
yksikön päällikkö, tilayksikkö
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön
2 LIITE 1 Myötätuuli tilaluettelo
3 LIITE 2 Rakennuskustannusten tavoitehintalaskelma
4 LIITE 3 Alustava toteuttamisaikataulu
5 Alkuperäinen, LIITE 4 Myötätuulen koulu sisäilmatutkimusraportti
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
6 LIITE 5 luonnos 1KRS
7 LIITE 6 luonnos 2KRS
8 LIITE 4 Myötätuulen koulu sisäilmatutkimusraportti
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankesuunnitelman Kallelan koulun
saneerauksesta Myötätuulen koulun käyttöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Markku Koppelomäki, Mikko Viitala, Jouni Salonen, Jarno Marila
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 93,28.04.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 204,20.10.2021
Kaupunginhallitus, § 752, 01.11.2021
§ 752
Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Critical Metals Ltd:n
Vanadiinin talteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
PRIDno-2021-1673
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 28.04.2021, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Välimaa
heli.valimaa@pori.fi
ympäristösuunnittelija
Liitteet

1 9.4.2021 Lausuntopyyntö YVACritical Metals
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on
käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017)
mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten australialaisen Critical Metals Ltd:n
vanadiinin talteenottohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. ELY-
keskus on varannut mahdollisuuden lausunnon antamiseen arviointiohjelmasta.
Vanadiinin talteenottolaitosta suunnitellaan Porissa sijaitsevalle Tahkoluodon satama-
ja teollisuusalueelle. Laitoksella on tarkoitus tuottaa hydrometallurgisessa
karbonaattiliuotusprosessissa korkean puhtausasteen (98,5 %)
vanadiinipentoksidikemikaaleja tai -hiutaleita Euroopan teollisuuden tarpeisiin. Laitos
hyödyntää terästeollisuuden kuonaa sen sijaan, että sitä tuotettaisiin perinteisin
menetelmin louhimalla ja prosessoimalla vanadiinipitoista malmia kaivoksilla.
Vanadiinin talteenottoprosessissa käytetään lisäksi merkittäviä määriä hiilidioksidia, ja
hiilidioksidia hankitaan teollisuuslaitoksilta, jotka ottavat tuotannossa syntyvän
hiilidioksidin talteen.
Hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen
vaihtoehtoja:
VE1: Rakennetaan Porin Tahkoluotoon vanadiinin talteenottolaitos, jossa tuotetaan
vanadiinipentoksidikemikaaleja tai -hiutaleita maksimissaan 9 000 tonnia vuodessa.
Lisäksi sivutuotteina saadaan kalkkipitoista stabiloitua kuonaa 415 000 kuivatonnia
vuodessa (vastaa 540 000 tonnia 30 % kosteuspitoisuudella) ja natriumsulfaattia 30
000 kuivatonnia vuodessa. Laitos käyttää raaka-aineena sivutuotekuonaa
maksimissaan 300 000 kuivatonnia vuodessa.
VE1a: Vanadiinin talteenottolaitoksella raaka-aineena käytettävä terästeollisuuden
kuona ei ole saanut sivutuotestatusta vanadiinin talteenottoon.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

62 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

VE1b: Vanadiinin talteenottolaitoksella syntyvä kalsiumkarbonaattipitoinen (CaCO3)
kuona (SSM) ei ole vielä saanut sivutuotestatusta, jolloin sitä toimitetaan
varastoitavaksi olemassa olevalle, vastaavan materiaalin läjitykseen luvitetulle alueelle.
VE0: Hanketta ei toteuteta, ns. 0-vaihtoehto.
Vanadiinin talteenottolaitoshankkeen merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on
alustavasti arvioitu raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin liittyvät vaikutukset sekä
toiminnasta aiheutuva melu. Keskeisiä ympäristönäkökohtia ovat myös pölypäästöt ja
mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet. Lähialueiden asukkaille ja vapaa-ajan
asukkaille tehdään YVA-menettelyn yhteydessä asukaskysely.
Arviointiohjelma löytyy sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.
fi/criticalmetalsporiYVA
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan
kaupunginhallitukselle Critical Metals Ltd:n vanadiinin talteenottohankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa:
Hankkeen YVA-ohjelman sisältö
Suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä on
tarkasteltu ympäristö- ja terveysvalvontayksikön, suunnittelu- ja kehittämisyksikön
sekä yleiskaavoituksen näkökulmista.
Hankkeeseen liittyy monia avoimia kysymyksiä, joihin YVA-selostuksessa tulee pystyä
vastaamaan hankkeen vaikutusten arvioinnin luotettavuuden takaamiseksi. VE1a:ssa
lähtökohtana on, että vanadiinin talteenottolaitoksella raaka-aineena käytettävä
terästeollisuuden kuona ei ole saanut sivutuotestatusta vanadiinin talteenottoon.
Ruotsista tuotavaksi suunniteltu raaka-ainekuona onkin tällä hetkellä määritelty
jätteeksi.
VE1b:ssä vanadiinin talteenottolaitoksella syntyvä kalsiumkarbonaattipitoinen (CaCO3)
kuona (SSM) ei ole vielä saanut sivutuotestatusta ja sitä toimitetaan varastoitavaksi
olemassa olevalle, vastaavan materiaalin läjitykseen luvitetulle alueelle.
Koska SSM-kuona luokitellaan tällä hetkellä jätteeksi, myös YVA-selostuksessa se tulee
huomioida jätteenä. Laitoksen maksimikapasiteetilla kuonaa syntyy vuodessa 540 000
tonnia 30 % kosteuspitoisuudella ilman mahdollista loppukuivatusta. SSM:n
maksimivarastointimääräksi on ilmoitettu noin 1 245 000 tonnia kuiva-aineena (lisäksi
noin 30 % kosteuspitoisuus) eli käytännössä se tarkoittaa noin kolmen vuoden
varastointikapasiteettia laitoksen varastointialueella.
Sekä raaka-ainekuonan että syntyvän SSM:n määrää kuvataan YVA-ohjelmassa
ainoastaan tonneina. Asian lisähavainnollistamiseksi YVA-selostuksessa
varastointimäärät on tarpeen ilmaista myös kuutioina. Samoin varastointiin
käytettävien alueiden pinta-alatiedot sekä ylipäätään tiedot toimintojen sijoittumisesta
eteläisellä ja pohjoisella alueella tulee kuvata selostuksessa.
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Niin ikään YVA-selostuksessa tulee tarkentaa ainakin esimerkinomaisesti mitkä/missä
sijaitsevat läjitysalueet konkreettisesti voivat tulla kysymykseen SSM:n
vastaanottopaikkoina. Jos kuonan kuljetukset toteutuvat maantiekuljetuksina raskaina
ajoneuvoyhdistelminä, raskaan liikenteen määrä lisääntyy merkittävästi
nykytilanteeseen verrattuna.
Raskaat ajoneuvoyhdistelmät liikennöivät Reposaaren maantietä (269) sekä Porin
saaristotietä (272), joilta kummaltakin puuttuu yhtenäinen kevyen liikenteen väylä.
Lautakunta muistuttaa tässä yhteydessä, kuten aikaisemmissakin Tahkoluodon alueen
YVA-hankkeissa, pyöräilyn turvattomuudesta kyseisillä maanteillä. Lisäksi SSM:n
varastokuljetuksista mahdollisesti aiheutuvat hajapäästöt ilmaan ja niiden vaikutukset
tulee arvioida.
Myös liikenteen meluvaikutusten huomiointi on tärkeää, sillä lisääntyvä liikenne lisää
meluvaikutusta kuljetusreittien läheisyydessä olevalle asutukselle. Haitan merkittävyys
riippuu maantiekuljetusten määristä ja reiteistä.
Tahkoluodon sataman ympäristölupaehtoihin kuuluvaan meluseurantavelvoitteeseen
liittyen satamasta laaditaan meluselvitys kuluvana vuonna, mutta vanadiinin
talteenottolaitoksen tuottama melu ei edellä mainittuun sisälly. Laitoksen
meluvaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon satama-alueen eri toiminnoista
aiheutuva yhteismelu.
Suljetun vesikierron toteutumisella ja hulevesien hyödyntämisellä prosesseissa on
tärkeä merkitys hankkeessa syntyviin ympäristövaikutuksiin. Näistä huolimatta SSM:n
varastoinnin mahdolliset hulevesivaikutukset vesistöön tulee selvittää YVA-
selostuksessa. YVA-ohjelmassa on esitetty Tahkoluodon syväsataman hulevesiä
koskevat tulokset vuodelta 2007. Selostuksessa tulee käyttää mahdollisimman
tuoreita hulevesien tutkimusarvoja.
Laitoksen ympäristöriskien hallinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota laitoksen
sijaintiin meren rantavyöhykkeellä vesistön välittömässä läheisyydessä. Mahdollisina
häiriö- ja onnettomuustilanteina mainitaan muun muassa häiriöpäästöt,
kemikaalivuodot ja tulipalot sekä tulvariski ja lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. Hankkeen
suunnittelussa pitääkin huomioida meritulvan kartoituksissa määritetyt
tulvakorkeudet ja varautua vähintään kerran 250 vuodessa mahdolliseen meritulvaan,
mikä vastaa suunnilleen alinta rakentamiskorkeutta 2,10 m (N2000) ilman
aaltoiluvaraa. Myös varastointi tulee sijoittaa korkeustasoon, jonne mahdollinen
meritulva ei yllä. Asemakaavassa ei ole tulvavaaran osalta ohjaavaa määräystä.
Tulvien ohella pitää myös arvioida, miten rankkasateiden aiheuttamat
hulevesivalumat mereen pystytään estämään.
Prosessissa käytettäviin kemikaaleihin liittyvä suuronnettomuusriskikartoitus on
tarpeen ennen toiminnan luvitusta, ellei asiaa selvitetä riittävästi jo YVA-hankkeen
yhteydessä. Laadittavan Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan yhteydessä on ollut
mahdollista selvittää vain olemassa olevan toiminnan suuronnettomuusriskiä.
Vanadiinin talteenottolaitoshankkeeseen liittyy hiilidioksidin varastosäiliön
rakentaminen Tahkoluodon kemikaalisatamaan. Varastosäiliöllä saattaa olla
maisemavaikutuksia, vaikka sen korkeus ei ylitä asemakaavan sallimaa rakennuksen
ylintä vesikaton korkeusasemaa +130.0 m. Varastosäiliöt pitää ottaa huomioon YVA-
selostuksen maisemavaikutusten mallinnuksissa.
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Hanke kaupungin kasvupalvelujen näkökulmasta
Kaupungin kasvupalvelujen näkökulmasta todetaan, että hanke edistää kestävää
kehitystä ja kiertotaloutta Porissa.
Kiertotalouden perusideana on hyödyntää aiemman toimijan prosessin sivutuotetta
toisen toimijan prosessin raaka-aineena, jolloin hyödyntämiskelvotonta jätettä syntyy
mahdollisimman vähän. Kiertotalous paitsi tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja
ilmastonmuutoksen torjuntaa, mahdollistaa myös huomattavia
liiketoimintamahdollisuuksia ja uusien työpaikkojen syntymistä. Critical Metalsin
tapauksessa vanadiinin tuottamiseksi ei tarvitse avata yhtään uutta kaivosta eikä
tehdä uusia kaivauksia, vaan kaikki raaka-aine on jo maan pinnalla kertaalleen
hyödynnettynä. Vastaavasti Critical Metalsin tuotannon sivuvirta, ”secondary product”,
voi toimia uusioraaka-aineena monelle eri toimijalle. Sama materiaali kiertää ja
säilyttää arvonsa. Lisäksi Critical Metalsin tuotantoprosessi on hiilinegatiivinen, sillä
siinä sidotaan vuositasolla hiilidioksidia n. 80 kt/a.
Kaupungin kasvupalveluiden perspektiivistä kiertotalous- ja ilmastovaikutusten lisäksi
hanke tarjoaa merkittävän määrän uusia sekä suoria että välillisiä työpaikkoja ja jatkaa
siten Porin teollista perinnettä hyödyntäen jo olemassa olevaa Meri-Porin vahvaa
teollista infrastruktuuria. Hanke tukee lisäksi alueellisen teknologiametalliklusterin ja
kansallisen akkuklusterin kehittymistä ja tuo liikennettä Porin Satamaan. Hanke myös
vahvistaa Porin, Satakunnan ja Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja luo edellytyksiä
materiaalien jatkojalostukselle.
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta hankkeen toiminta soveltuu suunnittelualueelle.

Hankkeen tarkoituksesta
Myös YVA-ohjelmassa todetaan, että vanadiinin talteenottohanke on kiertotalouden
käytännön esimerkki ja tärkeä hanke Euroopan alueella. Hankkeessa saadaan
teollisuuden sivuvirtoja hyötykäyttöön ja uudelleen kiertoon (raaka-aineena
sivutuotekuonaa maksimissaan 300 000 kuivatonnia vuodessa; tuotteena
vanadiinipentoksidikemikaaleja tai -hiutaleita maksimissaan 9 000 tonnia vuodessa).
Kiertotalouden toteutumiseksi elinvoima- ja ympäristölautakunta kuitenkin toteaa,
että myös prosessissa syntyvälle stabiloidulle SSM-kuonalle (415 000 kuivatonnia
vuodessa) tulee saada sivutuotetestaus, käyttökohteita ja markkinat. YVA-
selostukseen tuleekin päivittää uusimmat tiedot yhteistyön ja testauksen
etenemisestä SSM:n hyötykäyttökohteiden ja markkinoinnin kehittämiseksi
teollisuudessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 20.10.2021, § 204
Valmistelijat / lisätiedot:
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Heli Välimaa
heli.valimaa@pori.fi
ympäristösuunnittelija
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki 252/2017) mukaista
yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Critical Metals Ltd:n
vanadiinin talteenottoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus.
YVA-menettelyssä arvioidut hankevaihtoehdot ovat:
VE1: Rakennetaan Porin Tahkoluotoon vanadiinin talteenottolaitos, jossa
tuotetaan vanadiinipentoksidijauheita tai -hiutaleita maksimissaan 9 000 tonnia
vuodessa. Lisäksi sivutuotteina saadaan kalsiumkarbonaattipitoista (CaCO3)

stabiloitua kuonaa (SSM) 415 000 kuivatonnia vuodessa ja natriumsulfaattia 30
000 kuivatonnia vuodessa. Laitos käyttää raaka-aineena terästeollisuuden
sivutuotekuonaa maksimissaan 300 000 kuivatonnia vuodessa. Laitoksen
käyttämällä prosessimenetelmällä vanadiinin talteen saannin on arvioitu testien
perusteella olevan noin 70–80 prosentin luokkaa.
VE1a: Vanadiinin talteenottolaitoksella raaka-aineena käytettävä
terästeollisuuden kuona ei ole saanut sivutuotestatusta vanadiinin talteenottoon.
VE1b: Vanadiinin talteenottolaitoksella syntyvä SSM ei ole vielä saanut
sivutuotestatusta, jolloin sitä toimitetaan varastoitavaksi olemassa olevalle,
vastaavan materiaalin läjitykseen luvitetulle alueelle.
VE0: Hanketta ei toteuteta, ns. 0-vaihtoehto
Yhteenvetona ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä laitoksen toiminnan
aikana arviointiselostuksessa todetaan seuraavaa:
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioidaan olevan merkittävyydeltään
pääsääntöisesti vähäisiä. Merkittävimmät positiiviset vaikutukset liittyvät
laitoksen elinkaaren aikaisiin ilmastovaikutuksiin ja hiilidioksidin talteenottoon
sekä neitseellisten luonnonvarojen käytön vaikutuksiin. Kohtalaisen positiivisia
vaikutuksia liittyy hankkeen vaikutuksiin yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön sekä hankkeen sosiaalisiin vaikutuksiin työllisyyden ja
elinkeinojen osalta. Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat
vaikutukset arvioidaan vähäisen negatiivisiksi.
Merkittävyydeltään kohtalaisen negatiivisia vaikutuksia arvioidaan liittyvän
kasvavaan tie-, laiva- ja junaliikenteeseen, liikenteestä aiheutuvaan meluun sekä
liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Mahdollinen raskaan tieliikenteen
määrä kasvaa Reposaaren maantiellä noin 30 % tai Porin saaristotiellä noin 50
%. Mahdolliset vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen voivat
vaatia toimenpiteitä liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseksi.
Myös raaka-ainekuonan, sivutuotteiden ja jätteiden käsittelyyn liittyvät
vaikutukset (pölyäminen ja harvinaisessa poikkeustilanteessa aiheutuva
hulevesipäästö vesistöön) sekä läjitysalueen tarve ja läjitystoimintaan liittyvät
vaikutukset (jätteiden läjitykseen tarvittava kapasiteetti kasvaa vaihtoehdossa
VE1b, jossa SSM-materiaali on jätettä) arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaisen
negatiivisiksi.
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Samoin asukaskyselyssä esille tulleet asukkaiden huolet hankkeen toteutukseen
liittyvistä negatiivisista vaikutuksista arvioidaan kohtalaiseksi. Toisaalta
hankkeeseen myönteisesti suhtautuvien osuus on asukaskyselyn perusteella
myös huomattava.
Vähäisiä negatiivisia vaikutuksia arvioidaan liittyvän ilmanlaatuun,
kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelukohteisiin, maa- ja kallioperään
rakentamisvaiheessa, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä onnettomuus- ja
häiriötilanteisiin.
Myös vaikutukset vesistöön arvioidaan vähäiseksi negatiiviseksi. Poikkeuksellisen
voimakkaasta rankkasateesta tai runsaista sulamisvesistä muodostuvia vesiä voi
kulkeutua alueelta ja vesiä voidaan johtaa hulevesien keruualtaan ylivuotona
lyhytaikaisesti rajallinen määrä vesistöön. Myös laitoksen käyttöönoton ja
huoltoseisakin jälkeisen käynnistyksen yhteydessä prosessin veden tarve voi olla
lyhytaikaisesti normaalitoimintaa pienempi ja sademääristä riippuen vettä
voidaan joutua johtamaan lyhytaikaisesti keruualtaiden ylivuotona vesistöön.
Hulevesien talteenottoon alueelta liittyy myös lieviä positiivisia vaikutuksia.
Arviointiohjelma löytyy sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulta https://www.
ymparisto.fi/criticalmetalsporiYVA
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ehdotus: Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan
kaupunginhallitukselle Critical Metals Ltd:n vanadiinin talteenottohankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavaa:
YVA-selostusta on arvioitu ympäristö- ja terveysvalvontayksikön, suunnittelu- ja
kehittämisyksikön, rakennusvalvontayksikön sekä kasvupalvelut- ja
kaupunkisuunnitteluyksikön näkökulmista.
Hankkeen YVA-selostus
SSM
Vanadiinin talteenottolaitoksen päätuote on vanadiinipentoksidikemikaalijauhe/-
hiutale, jota enimmäistuotantomäärällä syntyy noin 9 000 tonnia vuodessa.
Prosessissa syntyvän toistaiseksi jätteeksi luokiteltavan kuonan, SSM:n, määrä on
erittäin merkittävä; laitoksen maksimikapasiteetillä noin 415 000 kuivatonnia
vuodessa. Tuotantolaitoksen toiminnan kannalta SSM:n sivutuotestatus on erittäin
tarpeellista, jopa välttämätöntä, jotta laitoksen toiminnan ympäristötehokkuus ja
kiertotaloutta edistävät tavoitteet toteutuisivat täysimääräisenä. YVA-selostuksessa on
viitattu Ruotsin Oxelösundiin, jossa kuonaa on käytetty satoja tuhansia kuutioita
rannikkoalueella vesialueen täyttöön. On ensiarvoisen tärkeää, että kuonan käyttö
perustuu paitsi sen soveltuvuuteen, myös todelliseen uusiutumattoman/neitseellisen
aineksen korvaamistarpeeseen eri kohteissa eikä sen epäasianmukaiseen
loppusijoittamiseen.
YVA-selostuksessa olisi ollut hyvä arvioida SSM:n käytön edellytyksiä
maanrakentamisen kiertotalouteen valtakunnallinen jätesuunnitelma huomioiden.
Selostuksessa todetaan, että VE1b:ssa jätteiden läjitykseen tarvittava kapasiteetti
kasvaa. Vanadiinin talteenottolaitoksen kymmenen vuoden toimintaa vastaavan SSM:
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n läjitys-/loppusijoitusalueen pinta-alan tarpeeksi arvioidaan 40 ha. Mahdolliseksi
sijoituspaikaksi esitetään Peittoon jätekeskuksen aluetta, jossa jätteenkäsittelyyn,
loppusijoitukseen tai muuhun massiiviseen varastointiin on yleiskaavassa varattua
aluetta 276,2 ha. Peittoon nykyisistä toimijoista Tahkoluodon kivihiilivoimalaitosten,
Venator Oy:n, Stena Recycling Oy:n, Suomen Erityisjäte Oy:n ja Fortum Waste
Solutions Oy:n muodostama alue on pinta-alaltaan yhteensä noin 242 ha.
Vanadiinin talteenottolaitoksen laitosalueella (eteläinen hankealue) on varauduttu
varastoimaan SSM:ta varastointikasoissa enintään kolmen vuoden ajan.
Varastointialueen kapasiteetti on 1 329 000 tonnia kuiva-aineena sekä lisäksi noin 30
% kosteuspitoisuus. Maksimivarastointimäärä rajoitetaan 1 245 000 kuivatonniin ja
kasojen korkeus 10 metriin.
Ilmanlaatu
YVA-selostuksen Ilmanlaadun seuranta -kappaleessa mainitaan, että ”Valtioneuvoston
asetus ilmassa olevista arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja
polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (113/2017) määrittelee arseenin, kadmiumin
ja nikkelin kalenterivuoden tavoitearvot laskettuna vuosikeskiarvoina. Tavoitearvo
ylittyi hieman arseenin ja nikkelin osalta Harjavallan Kalevan mittausasemalla sekä
arseenin osalta Harjavallan Pirkkalassa, Porissa tavoitearvot alittuivat.” Huomautuksena
todetaan, että Porin Paanakedonkadulla mitataan jatkuvatoimisesti PM10-
pitoisuuksia, mutta ei kerätä PM10-hiukkasnäytteitä metallianalyysejä varten.
Liikenne
YVA-selostuksessa on kirjattu Porin kaupunginkin esille ohjelmavaiheen lausunnossa
tuoma Reposaaren maantien kevyen liikenteen turvallisuuden parantamistarve.
Kaupunkisuunnittelun ja teknisen toimen infrasuunnittelun yhteisenä näkemyksenä
on, että mainitun tien (seututie 269) kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan
ensisijaisesti erillisellä kevyenliikenteen väylällä. Tämän ohella on mahdollista tutkia
muitakin kevyen liikenteen turvallisuutta edistäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Kevyen
liikenteen turvallisuus on kapeiden pientareiden, raskaan liikenteen kasvavan määrän
sekä tiekohtaisen nopeusrajoituksen vuoksi heikko myös Porin saaristotiellä (seututie
272).
Kevyen liikenteen turvallisuutta lisäävien toimien selkeä prioriteetti on kuitenkin
Reposaaren maantiessä, joka on suosittu kuntopyöräilyreitti Reposaareen ja jolla olisi
myös pyöräilymatkailua edistävä ja siten myös alueen elinvoimaa tukeva ja lisäävä
vaikutus. Tarve Reposaaren maantien kevyen liikenteen väylälle tai muulle
liikenneturvallisuutta merkittävästi parantavalle ratkaisulle on olemassa Critical
Metalsin hankkeesta riippumatta, kuten YVA-selostuksessakin tuodaan esille.
Luontokohteet
Tahkoluodosta hankealueelta luontoinventoinnissa todetun uhanalaisen perhoslajin,
kolmitäplähitukoin, ravintokasviesiintymä (punanata) siirretään erillisen suunnitelman
mukaisesti riittävässä määrin ja valvotusti toisaalle Porin Sataman alueella syksyn
2021 aikana. Toimenpide turvaa perhosen elinvaatimusten mukaisen ympäristön
säilymistä Tahkoluodon alueella. Lajin tunnettuja havaintoja on Suomesta
Ahvenanmaan lisäksi ainoastaan Porista. Toimenpiteiden valmistelussa on oltu
yhteydessä ELY-keskukseen.
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Reposaaren maantien varressa on luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittäviä elinympäristöjä kuten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja lehtoja.
Mahdollinen hankkeen lisäämä tarve kevyen liikenteen väylälle saattaa vaikuttaa
näihin elinympäristöihin.
Kokonaisuus
Kokonaisuutena vaikutuksia on kaikkiaan arvioitu kattavasti ja riittävästi hankkeen
sijoittumisen edellytysten ratkaisemiseksi. Keskeinen epävarmuustekijä on, että SSM:n
soveltuvuutta eri prosesseihin vasta testataan, eikä sille YVA-selostusvaiheessa ole
ollut osoitettavissa konkreettisia käyttökohteita.
Hankkeen/toiminnan asemakaavanmukaisuus
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja on viranhaltijapäätöksellä 6.4.2021
(PRIDno-2021-1584) antanut oheisen lausunnon Critical Metalsin sijoituspaikkaa
koskevan asemakaavan riittävyydestä:
”Tahkoluodolla ja koko Yyterinniemellä on pitkä teollinen historia ja merkittävä rooli
Porin kaupungin elinkeinorakenteessa. Aina Suomen ensimmäisestä seudullisesta
alueiden käytön suunnitelmasta Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelmasta alkaen
maapolitiikan harjoittaminen, maankäytön suunnittelu ja lupatoiminta ovat tukeneet
Tahkoluodon sataman ja teollisuuden toimintaedellytyksiä ja turvanneet
kehittämismahdollisuudet.
Tahkoluoto on sataman, energiatuotannon ja teollisuuden toimintojen aluetta.
Maakuntakaavan (KHO 13.3.2013) mukaan alue on tarkoitettu energiahuoltoa varten
(EV) ja varustettu Tukesin valvonnassa olevien onnettomuusvaarallisten kohteiden
konsultointivyöhykettä tarkoittavalla suojavyöhykkeellä (sv-1).
Reposaari−Lampaluoto−Ämttöö osayleiskaavassa (KV 24.3.1997) alue on tarkoitettu
teollisuudelle (T). Vireillä olevassa Tahkoluoto – Paakarit 2040
osayleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu teollisuus-, varasto- ja energiahuoltoa
varten, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia aineita valmistavan tai varastoivan
laitoksen (TEN/kem).
Tulevan toimija sijoittuu Tahkoluodon asemakaavan (KV 13.8.1986) mukaiselle
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T-9). Korttelialueelle saa rakentaa
voimalaitoksia sekä voimantuotantoon, -jakeluun ja -siirtoon liittyviä rakennuksia ja
rakenteita sekä enintään 5000 m3 palavien nesteiden varastointia palvelevia

rakennuksia. Korttelialueelle sallittu rakentamisen määrä (1 500 000 m3) ja toiminnot
ylittävät merkittävästi tulevan toimijan tarpeet.
Lähimmät Reposaaren asuinalueet noin 1 km etäisyydellä on asemakaavoitettu v.
1998, jonka jälkeen uutta asutusta tai muita kriittisiä toimintoja ei ole sijoitettu
Tahkoluodon suuntaan. Etäisyydet asutukseen ja muihin herkkiin kohteisiin ovat
riittävät SEVESO-luokituksen mukaisten toimintojen sijoittumiselle Tahkoluodon
teollisuuden korttelialueelle. Lisäksi Tahkoluodon alueen sisäisillä järjestelyillä
etäisyydet ovat edelleen kasvatettavissa. Porin kaupunki on pitkäjänteisesti ja
määrätietoisin toimenpitein hankkinut omistukseensa lähimmän asemakaava-alueen
tontteja ja asuntoja Katainniemenlahden pohjukassa. Alue on yleiskaavan mukaisesti
varattu teollisuuden laajentumisalueeksi (T-1), jolla on enää yksi yksityisessä
omistuksessa oleva tontti sekä muutama asunto ja asukas.
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Kaikessa maapolitiikan harjoittamisessa ja maankäytön suunnittelussa on tarkoitus
turvata Tahkoluodon teollisen toiminnan edellytykset ja olla osoittamatta alueen
läheisyyteen uutta asutusta tai muita toimintoja, joille Tahkoluotoon sijoittuva tai
laajentuva teollinen toiminta voisi aiheuttaa olennaisen riskin.
Sijoittuvan toiminnan rakentamisen määrä ja toiminnan laatu soveltuvat
asemakaavan mukaiselle teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle.
Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ovat järjestettävissä turvallisesti nykyisen
maankäytön suunnitelmatilanteen puitteissa, eikä kemikaalivaarallinen toiminta tai
muut syyt edellytä asemakaavan muutosta”.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta esittääkin kaupunginhallitukselle edellä esitetyn
viranhaltijalausunnon mukaisesti, että hankkeen sijoittuminen ei edellytä
asemakaavan muutosta.
Lisäksi lautakunta toteaa, että Tahkoluoto – Paakarit 2040 osayleiskaavan
luonnosvaiheen kuulemisten yhteydessä kesällä 2021 ei ole tullut esille sellaisia
seikkoja, jotka olisivat merkityksellisesti ristiriidassa Critical Metalsin hankkeen kanssa.
Lausunnoissa ja mielipiteissä esille tuodut huomiot ovat luonteeltaan sellaisia, jotka
pystytään ratkaisemaan yleiskaavaprosessissa ja sitä kaavoitusohjelman mukaisesti
seuraavassa asemakaavan muutoksen laadinnassa. Osayleiskaavatyön aineistot,
kuten muun muassa suuronnettomuusriskikartoitus, ovat esillä verkossa osoitteessa
https://www.pori.fi/tahkoluoto-paakarit
Ympäristöministeriön lausuntokierroksella olevalla maankäyttö- ja rakennuslakia
uudistavalla kaavoitus- ja rakennuslakiehdotuksella on tarkoitus muun muassa
edistää Critical Metals LTD:n tuotannon ja prosessin kaltaista kiertotaloutta ja
resurssitehokasta yhdyskuntakehitystä. Ehdotuksen vaikutusten arvioinnissa
ilmastoon sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen kohdistuvat
vaikutukset ovat aiempaa vahvemmin mukana. Ehdotuksessa uudeksi kaavoitus- ja
rakennuslaiksi ei ole nähtävissä sellaisia piirteitä, jotka olisivat ristiriidassa voimassa
olevan lainsäädännön pohjalta luvitettavan hankkeen kanssa.
Hanke kaupungin kasvupalvelujen näkökulmasta
Tulevaisuuden tuotantotoiminta tulee entistä enemmän perustumaan kiertotalouteen
eli jo liikkeellä olevien raaka-ainevarojen uudelleenkäyttöön ja mahdollisimman
pitkäaikaiseen kiertämiseen. Pori on aiheeseen panostanut mm. Peittoon
kiertotalouspuistossa, infrassa, hanketoiminnassa ja yrityshankinnassa. Lisäksi alan
koulutuksessa on rakennettu yhteistyöpolkuja ammattikorkeakoulusta Aalto-
yliopistoon. Voidaan sanoa, että Pori on panostustensa kautta hyvin valmistautunut
meneillään olevaan tuotantoparadigman muutokseen. Kiertotaloutta tukee alueen
vahva teknologiametalliklusteri.
Australialaisen kiertotalousyhtiö Critical Metalsin sijoittuminen Poriin käytännössä
todistaa, että tehdyt panostukset ovat olleet oikean suuntaisia. Critical Metalsin
toiminnassa raaka-aine on terästeollisuuden kuonaa, joten jo siltä osin toiminta tukee
Porin alueen strategisia kiertotaloustavoitteita. Tämän lisäksi Critical Metalsin
tuotanto käyttää talteen otettua biomassasta peräisin olevaa hiilidioksidia ja sitoo sen
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pysyvästi stabiloituun kuonaan, jonka sivutuotekelpoisuutta parhaillaan testataan.
Tämä tekee tuotannon hiilinegatiiviseksi. Sivutuotekriteerit täytettyään kuona on
puolestaan hyödynnettävissä esimerkiksi betonin valmistuksessa.
Lopputuote, vanadiinipentoksidi, on merkittävä raaka-aine metalliteollisuudessa, joka
on tähän asti joutunut käyttämään Euroopan ulkopuolelta tuotua vanadiinia.
Metalliteollisuuden lisäksi vanadiinin tarve markkinoilla tulee kasvamaan
akkuteollisuuden ja sähköistymisen kasvun myötä, sillä vanadiini on ns. virtausakuissa
merkittävä akkumateriaali. Euroopan Unioni on näistä syistä listannut vanadiinin
yhdeksi kriittisistä metalleista. Suomi ja Pori saa näin merkittävän roolin Euroopan
vihreän siirtymän toteutuksessa.
Tarvittavien raaka-aineiden ja palvelujen osalta ja sekä myös mahdollisen sivutuotteen
hyödyntämisen kautta Critical Metalsin toiminta lisää alueella toimiville yrityksille
merkittäviä yhteistyömuotoja, mutta myös lisää alueen houkuttelevuutta uusille
verkostokumppaneille, joiden mukaantulo lisää yleistä taloudellista toimeliaisuutta
enemmän kuin osiensa summa olisi. Esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja
hyödyntäminen tulevat olemaan merkittävä osa hanketta, joten todennäköistä on,
että alueemme kaasutaloustoimijoiden määrä tulee lisääntymään.
Critical Metalsin toiminta vahvistaa Porin kilpailuasemaa teollisuuden logistisena
solmukohtana, jolloin erityisesti hyötyjänä on Porin Satama ja paikalliset
logistiikkayritykset. Toiminnan vaikutukset näkyvät myönteisesti myös Pohjois-
Pohjanmaalla.
Kokonaisuutena voi todeta, että Critical Metalsin suunnittelema vanadiinin
kierrätyslaitos vaikuttaa hyvin myönteisesti paitsi Meri-Porin teollisuustoiminnan
elpymiseen, myös laajemmin koko alueen elinvoimaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 752
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli lausuntoaan Critical Metals Ltd:n
Vanadiinin talteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
kokouksessaan 20.10.2021 § 204. Asian esittely ja elivoima- ja ympäristölautakunnan
lausunto on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Critical Metals Ltd:n Vanadiinin
talteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen Elinvoima- ja
ympäristölautakunnan lausunnon mukaisen lausunnon.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

71 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely
Merkitään, että Arto Nurmi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
esteellisenä (yhteisöjäävi). Arto Nurmi on Porin Satama Oy:n hallituksen
puheenjohtaja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arto Nurmi
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Kaupunginhallitus, § 388,24.06.2019
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 202,20.10.2021
Kaupunginhallitus, § 753, 01.11.2021
§ 753
Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman luonnos
PRIDno-2019-3190
Kaupunginhallitus, 24.06.2019, § 388
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Taustaa
Kuluvan valtuustokauden Pori-sopimukseen on kirjattu Porin keskustan kehittäminen
yhtenä Porin kaupungin strategisista painopistealueista. Myös vuonna 2019 laadittu
Porin kasvu- ja elinvoimaohjelma edellyttää Porin keskustan kehittämistä. Käynnissä
olevat valtakunnan laajuiset kehityssuunnat, kuten taajamakeskusten tiivistyminen ja
väkiluvun nousu niissä korostavat asian merkitystä. Taajamakeskuksesta pitää tehdä
tulevaisuuden Porin kilpailuvaltti.
Kaupunkikeskustan kehittämistyö liittyy käynnissä oleviin ja jo hyväksyttyihin
teemaohjelmiin, kuten Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen edistämisohjelma, Porin
pysäköintipolitiikka 2030, Maapoliittinen ohjelma sekä Porin palveluverkkouudistus.
Muita kaupunkikeskustaan liittyviä ohjelmia ovat Kansallinen kaupunkipuisto,
Promenadi-Porin ja Pasaasin alueen kehityshankkeet sekä muutamat kansainvälisen
tason kehityshankkeet, kuten UrbCulturalPlanning ja Attractive Nordic towns -hanke.
Toteutus:
Kaupunkisuunnittelu on valmistellut keskustan kehittämistyön ohjelmointia eri
yhteistyötahojen kanssa. Työtä tehdään osallistamalla sekä yksityisiä tahoja että
kaupunkiorganisaation toimijoita. Laajan kokonaisuuden eri näkökulmien
kehittämisessä ja yhteensovittamisessa käytetään suunnatusti osallistettuja työpajoja,
joiden työn tulokset sovitetaan yhteen ja kootaan Porin kaupungin keskustan
kehittämisohjelmaksi. Kehittämisohjelman lisäksi työskentelyn aikana syntyneet hyvät
toimintatavat integroidaan osaksi kaupunkikeskustan kehittämistä ja Porin kaupungin
asiantuntijaorganisaatiota. Kaupunkisuunnittelu suuntaa ensi vaiheen osallistamisen
asiantuntijatahoihin. Kaupunkisuunnittelu laajentaa osallistamista kunkin työpajan
työhön sopivalla tavalla.
Työ etenee nykytilan analyysista tulevaisuuden visioon ja sen toteuttamisehdotuksiin.
Kaupunkisuunnittelu suorittaa Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman
koordinointityön ja esittää työryhmien työtulokset päätöksentekijöille teemakarttoja ja
muuta laadittavaa havaintomateriaalia käyttäen. Kehittämisprosessi voi vaikuttaa jo
käynnissä oleviin kehityshankkeisiin ja luo uusien tavoitteiden mukaisia uusia
hankkeita. Työryhmien työn lopputuloksena syntyy Porin kaupunkikeskustan
kehittämisohjelma 2030 (PoKO2030).
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Tärkeimmät tarkastelunäkökulmat:
Keskustan liikenne
Keskustan kaupalliset palvelut
Keskustan viherympäristö
Keskustan tapahtumat ja matkailu
Keskustan julkiset palvelut
Keskustan täydennysrakentaminen
Aloittelevat elinkeinot keskustassa
Työn aikataulu:
aloitusseminaari elokuussa 2019
Työpajavaihe alkaa 1.9. 2019
Asiantuntijatahojen yhteinen väliseminaari tammikuu 2020, työn jatkoevästykset
Väliraportointi kaupunginhallitukselle, mahdollinen kaupunginhallituksen linjaus
loppuvalmistelulle.
Raporttien laadintavaihe maalis-huhtikuu 2020.
Työn raportointi huhtikuu 2020 ja käsittely kunnallisessa päätöksenteossa.
Työn rahoitus:
Työpajojen vuoden 2019 käytännön järjestelyjä ja mahdollisia konsulttiselvityksiä
varten tarvittava n 40 000 € määräraha osoitetaan kaupunkisuunnittelun ja
elinvoimayksikön määrärahoista. Vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi
50 000 euroa työn edistämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käynnistää kaupunkikeskustan kehittämisohjelmatyön
esityksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelu valtuutetaan kutsumaan työpajat koolle ja
koordinoimaan työtä sekä raportoimaan työn etenemisestä. Rahoitus osoitetaan
kaupunkisuunnittelusta ja elinvoimayksiköstä esityksen mukaisesti.
Päätös
Esittelijä päätti poistaa asian listalta.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 20.10.2021, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen, Sari Kivioja
mikko.nurminen@pori.fi, sari.kivioja@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Kaupunkikeskustan_kehittamisohjelman_luonnos_13102021
2 Liiteaineisto_1_Osallisuus_ja_vuorovaikutus_13102021
3 Liiteaineisto_2_Kaupunkikeskustan_elinvoiman_mittarit_13102021
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Porin kaupunkikeskustan pitkäjänteinen kehitystyö pohjautuu kaupunginhallituksen
vuonna 1995 hyväksymän Promenadi-Pori kaupunkikeskustaprojektin 2000 ja Porin
kansallisen kaupunkipuiston ympärille. Promenadi-Pori kaupunkiakseli ulottuu
Puuvillasta kävelykadun ja rautatien alittavan Porttaalin kautta Porin metsän ja
urheilukeskuksen alueelle kooten kaupunkikeskustan tärkeimmät
ympäristökokonaisuudet ja palvelut elinvoimaiseksi kokonaisuudeksi.
Valtuustoryhmät asettivat Pori-sopimuksessa vuonna 2017 tavoitteeksi laatia
keskustan vetovoiman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi
kehittämisohjelman kaupunkisuunnittelun johdolla ja yhteistyössä toimialueiden ja
keskeisten sidosryhmien kanssa. Kehittämisohjelman valmistelutyö käynnistettiin
vuonna 2019 kaupunkiorganisaation ja Porin kaupunkikeskusta ry:n yhteistyönä
osallistaen kaupunkilaisia ja sidosryhmiä. Ohjelmatyön aloitusvaiheessa laadittiin
nykytilanteen analyysi, määriteltiin laaja-alaisen kokonaisuuden ja
kehittämistavoitteiden edistämisen kannalta olennaiset teemat sekä hahmoteltiin
ohjelma- ja yhteistyöprosessin kulkua. Ohjelmatyön rinnalla käynnistettiin elinvoimaa
ylläpitäviä ja kehittämisteemoja tukevia kokeiluja sekä hankkeita. Keskeisinä
hanketoimijoina työssä mukana ovat olleet Pohjoismaisen ministerineuvoston
rahoittama Attractive Nordic Towns (2017-2019), INTERREG UrbCultural Planning
(2019-2021) ja URBACT iPlace (2019-2022), jotka toivat kehittämistyön sisältöihin
kansainvälistä syvyyttä ja mahdollisuuksia elinvoimaa kehittäviin kokeiluihin.
Kaupunkikeskustan kehittämiskohteena on sydämenmuotoinen ydinalue, jonka
muodostavat: ydinkeskusta, jokirannat ja matkakeskuksen alue. Kaupunkikeskustan
ydinalueen ja sitä ympäröivän lähikehän vetovoima ja kilpailukyky täydentävät
toisiaan. Yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja. Kaupunkikeskustan lähikehällä
sijaitsevat asumisen, palvelujen, virkistyksen ja kaupan alueet tukevat elinvoimaa ja
Promenadi-Pori kaupunkiakselin ympärille muodostuva laajempi kokonaisuus lisää
koko Porin vetovoimaa. Kaupunkikeskustan elinvoimaa tukevista toiminnoista
keskeisimpiä ovat Kirjurinluoto, Urheilukeskus ja Porin metsä sekä Puuvillan ja
Paanakedonkadun varren kaupalliset alueet. Keskustan vetovoimaa täydentävät
myös kävelyetäisyydellä sijaitsevat puutalokaupunginosat ja jokiympäristöön liittyvät
maisema-arvot. Saavutettavuuden kannalta merkittävinä elinvoimatekijöinä toimivat
lentokenttä ja matkakeskus, jotka molemmat sijoittuvat Promenadi-akselin varrelle.
Kaupunkikeskustan kehittämisen laajan kokonaisuuden eri näkökulmien tarkasteluun
ja tavoitteiden yhteensovittamiseen hyödynnettiin työpajamenetelmää. Työpajoihin
kutsuttiin kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien asiantuntijoita, sekä myöhemmässä
vaiheessa myös kaupunkilaisia. Työpajoissa syvennyttiin liikenteen,
täydennysrakentamisen, kaupunkiympäristön, kaupallisten- ja julkisten palvelujen,
tapahtumien ja matkailun sekä aloittelevien elinkeinojen teemoihin. Työpajojen lisäksi
kaupunkilaisille avattiin kävelykadulle tyhjillään olleeseen liiketilaan kuukaudeksi Porin
keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poris. Vuorovaikutuksen ja osallisuuden pop-
up tilassa vieraili kuukauden aikana yli 2000 kävijää. Koronapandemian aikana
ohjelmatyön laatimista, vuorovaikutusmenettelyjä ja yhteistyöprosesseja jatkettiin
digitaalisten alustojen ja verkkokokousten avulla. Osa toteutettavaksi suunnitelluista
kokeiluista jouduttiin perumaan ja kokeilujen sisältöjä muokkaamaan.
Kaupunkikeskustan kehittämisprosessin osallisuuden ja vuorovaikutuksen sisällöt
esitellään kehittämisohjelman luonnoksen liiteaineistossa 1
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Työpajojen sekä osallistamis- ja yhteissuunnittelun toimien lisäksi ohjelmatyön aikana
käynnistettiin keskusta-alueen maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä
kaupunkikehitystä tukevia selvityksiä ja suunnitelmia. Liikenteen teemaan syvennyttiin
koko Poria koskevan tie- ja katuverkkosuunnittelun sekä keskustan
liikenneverkkosuunnittelun kautta. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2021, §277, Porin
keskustan liikenneverkkosuunnitelman tarkistetut tavoitteet. Jatkotyönä laaditaan
keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2040. Lisäksi Porin keskusta-alueen
pysäköintiopastuksen kehittämiseksi laadittiin yleis- ja toteutussuunnitelmat.
Laaditut selvitykset ja suunnitelmat on esitelty kehittämisohjelman luonnoksessa.
Kehittämisohjelman prosessin ja kaupunkikeskustan elävyyden tukemiseksi
käynnistettiin erilaisia kokeiluja ja järjestettiin kaikille avoimia tapahtumia. Kokeilujen
ja tapahtumien avulla tutkittiin tilojen uusia käyttötarkoituksia, kestävän
kaupunkikehityksen- ja liikenteen ratkaisuja sekä keinoja kaupunkikeskustan
viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Lisäksi toteutettiin kokeiluja asiointi- ja
oleskeluympäristön vetovoiman sekä saavutettavuuden kehittämiseksi. Vapaiden
toimitilojen innovatiivisten tilapäiskäyttökokeilujen avulla luotiin uusia
yhteistyörakenteita kaupungin ja toimijoiden välille (PPP, 3. ja 4. sektori) sekä tutkittiin
keinoja uusien alueelle sijoittuvien toimijoiden houkuttelemiseksi.
Kehittämistyön aikana todettiin, että kaupunkikeskustan monipuolisten toimintojen
säilyttäminen ja kasvun sekä elinvoiman luominen edellyttää kehittämistyöltä
pitkäjänteistä jatkuvuutta, yhä tiiviimpää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja
yhteistyössä toteutettuja toimenpiteitä. Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman
laatimistyön lisäksi toimialat ylittävä kaupunkikehitysryhmä on valmistellut
kaupunkikehityksen 12 kärkikohteen toimintamallin käyttöönottoa. Toimintamallissa
kaupunkikeskusta on nimetty Porin kaupunkikehityksen yhdeksi kärkikohteeksi.
Toimintamallin tavoitteena on kilpailukyvyn ja elinvoiman kannalta olennaisiin
kärkikohteisiin panostaminen ja tavoitteiden edistäminen. Kaupunkikehityksen
kärkikohteiden edistämisessä toteutetaan Yyterin kasvusta opittuja toimintatapoja.
Keskeiset tekijät Yyterin menestykselle ovat olleet:
Kärkikohdestatus
Kohdejohtamisvastuun määrittely
Vuosittaiset investoinnit alueeseen
Markkinointiin panostaminen
Tarvittavien tavoiteasiakirjojen ja suunnitelmien laatiminen
Yhteinen kehittäminen alueen yritysten ja toimijoiden kanssa
Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyö jakautuu kahteen vaiheeseen:
luonnosvaiheeseen ja sitä seuraavaan kehittämisohjelma 2040
valmistumisvaiheeseen. Luonnosvaiheessa kaupunkikeskustalle asetetaan
kärkikohdestatus ja hyväksytään päätavoitteet sekä suunnitteluperiaatteet.
Alustavasta luonnoksesta on pyydetty kesäkuussa 2021 kommentit työpajoissa
mukana olleilta tahoilta. Työtä keskustan kehittämisohjelman ja vision laatimiseksi
jatketaan ja toteutetaan tavoitteita tutkivia ja edistäviä toimenpiteitä.
Kaupunkikeskustan kärkikohde ja kaupunkikeskustan kehittämisohjelma tukevat
kaupunkistrategiaa ja siihen liittyviä ohjelmia. Kehittämisohjelman on määrä
valmistua vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen työtä jatketaan valtuustokausittain
tarkentuvana jatkuvana ohjelmatyönä.
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Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
- kaupunkikeskusta nimetään kaupunkikehityksen kärkikohteeksi
- luonnos Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelmaksi hyväksytään
jatkotyöskentelyn pohjaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 753
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
mikko.nurminen@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Kaupunkikeskustan_kehittamisohjelman_luonnos_13102021
2 Liiteaineisto_1_Osallisuus_ja_vuorovaikutus_13102021
3 Liiteaineisto_2_Kaupunkikeskustan_elinvoiman_mittarit_13102021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli Porin kaupunkikeskustan
kehittämisohjelman luonnosta kokouksessaan 20.10.2021 § 202. Asian tarkempi
esittely on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
kaupunkikeskusta nimetään kaupunkikehityksen kärkikohteeksi.
luonnos Porin kaupukikeskustan kehittämisohjelmaksi hyväksytään
jatkotyöskentelyn pohjaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Teknisen ja sivistystoimialan toimialajohtajat, kaupunkisuunnittelupäällikkö,
sidosryhmäpäällikkö
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 28,27.03.2019
Kaupunginhallitus, § 188,08.04.2019
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 36,29.04.2020
Kaupunginhallitus, § 276,11.05.2020
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 48,03.03.2021
Kaupunginhallitus, § 180,15.03.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 203,20.10.2021
Kaupunginhallitus, § 754, 01.11.2021
§ 754
Porin kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden toteuttaminen vuonna 2021
PRIDno-2019-1105
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 27.03.2019, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Salonen
Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -
hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se
kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupungilla on viisi osahankettaan valtakunnallisessa hankekokonaisuudessa.
Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden edistäminen ja jätteen
vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.11) toteutetaan ympäristö- ja
lupapalvelut -toimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.4) toteutus ostetaan
alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita toteutetaan aikavälillä
1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti on yhteensä 1 395 180 euroa, josta EU-
rahoituksen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden yhteiset
internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin johtoryhmä toimii
osahankkeiden ohjausryhmänä.
Satakunnan osaamis- ja neuvontaverkosto Luuppi (osahanke C.11)
Vuonna 2018 osahanke Luupissa työskenteli projektikoordinaattorin lisäksi
projektisuunnittelija, jonka työtehtävät keskittyivät ympäristökasvatukseen.
Osahankkeessa tehtävä kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen
keskittyvä ympäristökasvatuspolku vuosiluokittaisine vierailukohteineen (https://www.
pori.fi/intopolku/ymparistopolku/vuosiluokkien-vierailuohjelmat) on saatu kahta
pakettia vaille valmiiksi. Vuosiluokkien vierailuohjelmat ovat osa 22.1. julkistettavaa
Intopolkua, joka kokoaa yhteen kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia
oppimissisältöjä päiväkoti- ja kouluryhmille.
Vuoden 2018 aloitti PSYLin koulussa ja lukiossa tammikuussa järjestetty
kaksipäiväinen (11. ja 12.1.) jäteralli lajitteluosaamisen parantamiseksi. Jäterallin
tuloksia esiteltiin aamunavauksessa (15.1.) ja opettajien kokouksessa (30.1.).
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille järjestettiin kaksi työpajaa (7.2. ja
21.3.) ja yritysvierailu Tactic Games Oy:ssä (12.3.) liittyen ympäristökasvatuksen
lautapelin kehittämiseen. Kuninkaanhaan koululla pidettiin koko koulun yhteinen
maailman kansalaisen viikon avaus, jossa teemana oli ruuan ympäristövaikutukset ja
ruokahävikki (7.5.). Varhaiskasvattajille järjestettiin Kiertotaloutta päiväkodeille -
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koulutus jätteen vähentämisestä, lajittelusta ja Ympäristöpolun oppimispaketeista
(28.8.). Itätuulen eli Itä-Poriin rakenteilla olevan monitoimitalon jätteiden
vähentämistä ja lajittelua on mietitty yhdessä Itä-Porin yhtenäiskoulun ja Koivulan
koulun kanssa.
Ruokahävikin vähentämiseen liittyen järjestettiin yhteistyössä Porin seudun
jäteneuvonnan ja Porin Palveluliikelaitoksen kanssa Hävikkiviikolla (10.–16.9.)
kampanja ruokahävikin vähentämiseksi Porin kouluissa. Oppilasta kohti lautasilta
päätyi ruokaa roskiin hieman vähemmän kuin viime vuonna. Hävikkiviikkoon liittyen
tehtiin myös Porin suomalaisen yhteislyseon ja Porin Lyseon lukion oppilaille kysely,
jossa tiedusteltiin Oletko tulossa syömään? Opiskelijat saivat myös lähettää
terveisensä kokeille. Myös Porin Palveluliikelaitoksen keittäjät pohtivat
ruokahävikkiasiaa 5.9. järjestetyssä työpajassa. Hävikkiasiaa nostettiin esiin Länsi-
Porin koululla jo keväällä. Biojäteastian alle oli piilotettu vaaka, joka mittasi oppilaiden
poisheittämän ruoan määrän yhdeksän viikon ajan. Viimeiset kolme viikkoa oppilaat
saivat nähdä, paljonko he heittävät ruokaa roskiin. Tämä vähensi hieman ruokahävikin
määrää.
Kiertotalouden edistämisen ja jätteen vähentämisen sanomaa välitettiin kuntalaisille
osallistumalla Puuvillan kauppakeskuksessa järjestettyyn Eurooppa-päivän
tapahtumaan (9.5.) ja Puolihulluille päiville Varaosapankissa (31.5.). Porin seudun
kansalaisopistossa järjestetyt tekstiilijätteen vähentämiseen ja kierrättämiseen
liittyneet luennot (5. ja 19.9.) keräsivät molemmat yli 30 kuulijaa. Kansalaisopiston
ensimmäisen luennon teemasta, laatuvaatteista, järjestettiin kaksi luentoa myös
koululuokille (5.9.). Poistotekstiilien keräykseen, lajitteluun ja jalostukseen liittyen
kutsuttiin Satakunnan alueen toimijoita työpajaan (19.9.). Oulun mallia kestävän
kehityksen polusta kuultiin 26.11. järjestetyssä työpajassa. Ilmastotalkoot
Satakunnassa -koulutustilaisuus järjestettiin 27.11.2018 kiertotalousteemalla.
Koulutustilaisuuden lopuksi järjestettiin työpaja ympäristöahdistuksesta. Tilaisuuteen
osallistui sekä paikan päällä että etäyhteyden välityksellä reilut 180 henkilöä.
Tilaisuuden järjestämiseen osallistuivat myös osahankkeet A.1 ja C.3.
Osahanke Luuppi tukee Porin kaupungin hankintapalveluja ympäristö-, vastuullisuus-
ja eettisten näkökohtien huomioimiseksi hankinnoissa. Vuoden 2018 aikana
avustettiin seuraavissa kilpailutuksissa jätteen vähentämisen ja kiertotalouden
edistämisen näkökulmasta: laitospesukoneet, lasituspalvelut, kalusteet,
painatuspalvelut (roll-upien hankinta Porin kaupungille) ja ajoneuvojen renkaat.
Osahankkeessa teetettiin opinnäytetyö pientaloalueiden (Enäjärvi ja Metsämaa)
kompostoimisen lisäämiseen liittyen. Tähän liittyen järjestettiin vierailukäyntejä
Kompostointipuistoon sekä Enäjärven koulun oppilaille (14. ja 23.5.) että alueen muille
asukkaille (14. ja 28.6.). Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa poiki
projektityön poistotekstiileistä ja kurssityön biojätteen keräyksen tehostamisesta
Porin seudulla. Osahanke tarjosi tukea PSYLin lukion opiskelijoiden osallistuessa
Akateeminen karhu -kilpailuun tutkimalla kertakäyttömukien käyttöä Porin
suomalaisen yhteislyseon lukiossa sekä kiertotalouden sovellusmahdollisuuksia
kertakäyttöisten mukien vähentämiseksi.
Vuoden 2019 aloitti PSYLin lukiossa järjestettävä kiertotalouspaneeli (14.1.), jota pystyi
seuraamaan etäyhteyden välityksellä. Otsolan kansalaisopistossa
järjestettiin yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa luentosarja
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ajankohtaisista jätehuollon asioista, kun 1.3. kerrottiin muovipakkausten lajittelusta ja
15.3. pureuduttiin vaarallisten jätteiden, ja erityisesti lääkkeiden, käsittelyyn ja
hävittämiseen kotitalouksissa.

Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen (osahankkeet A.1 ja C.3)
Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen -osahankkeiden taustalla ovat Euroopan
unionin vaatimukset rakennusteollisuuden jätteiden huomattavasti korkeammasta
materiaalikierrätysasteesta (70 prosenttia kierrätettävä materiaalina vuoteen 2020
mennessä). Hanke jakautuu valmistelevaan osioon A.1 ja konkreettisten
toimenpiteiden pilotointiosioon C.3. Osahankkeita toteutetaan rinnakkain.
Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestettiin yhteistyöverkostolle Rantakartanossa
25.9.2018. Aiheena oli Ylijäämämateriaalit ja betonimurske hyötykäyttöön.
Tilaisuuteen osallistui 86 alan asiantuntijaa ja opiskelijaa. Tilaisuuden tarkoituksena oli
edistää erityisesti betonimurskeen hyötykäyttöä yksityisellä ja julkisella sektorilla
purkukohteista infrarakentamiseen.
Ympäristöministeriön kanssa tehtiin yhteistyötä hankkimalla Fiksun julkisen
rakentamisen kuntakiertue Porin Liisanpuistoon 10.4.2018 sekä tuottamalla tausta-
aineistoa purkukatselmuksen tueksi.
Asuntomessualueen viidestä omakotitalosta on valmistunut hiilijalanjälkilaskenta,
jossa huomioidaan rakennusmateriaalien valmistamisen, kuljettamisen, käytön ja
purkamisen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Menetelmällä saadaan selvitettyä,
mitkä rakentamisen ratkaisut tuottavat koko elinkaaren aikana merkittävimmät
päästöt.
Koivulan päiväkodin saneerauspurku valittiin pilottikohteeksi ympäristöministeriön
purkukatselmusohjeen mukaiseen toteutukseen, jossa tavoitteena on parantaa
rakennusten purkuprosessien hallintaa ja laatua. Toisena valmistuneena ja
raportoituna kohteena oli paritalon purku osoitteessa Puunaulakatu 6.
Purkukatselmusohjeen soveltaminen jatkuu Porin kaupungin kohteissa muun muassa
Herralahden ja Herttuan koulujen purkutyön yhteydessä.
Rakennusosien kierrättämisessä Nuorten työpajalla ja Varaosapankilla on merkittävä
rooli. Toimintaa tehostetaan tuomalla Varaosapankin valikoima sähköiselle
verkkoalustalle, jolloin asiakas voi selata tarvitsemiaan osia kotisohvalta. Kehitystyö
etenee kaupungin yhteisen verkkokauppa-alustan käyttöönoton yhteydessä ICT-
yksikön aikataulun puitteissa.
Pohjois-Porin koulukeskushanke on valittu Suomen ympäristökeskuksen vähähiilisyys-
ja kiertotalouskiihdyttämön Älykäs rakentaminen -kategoriaan. Kiihdyttämö tukee ja
sparraa rakennusprojektin suunnittelua vuonna 2019 ja työ jatkuu julkisen
vähähiilisen rakentamisen hankintojen tilaajaryhmän puitteissa. Tavoitteena on
rakentaa Poriin ekologinen ja energiatehokas tulevaisuuden monitoimikoulu.

Peittoon kierrätyspuiston kehittäminen (osahankkeet A.2 ja C.4)
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Osahankkeessa A.2 kartoitettiin Satakunnan alueen suurimpia sivuvirtoja ja edistettiin
erilaisin ratkaisuin sekä niiden hyötykäyttöä että syntyvän jätemäärän vähentämistä.
Esimerkiksi Peittooseen kuljetettiin ja siellä varastoitiin voimalaitosten tuhkasta
tehtyjä rakeita, joita käytettiin Söörmarkun kiertoliittymään tehdyissä koerakenteissa.
Nestemäisen jätteen käsittelyssä selvitettiin alipainehaihduttimen (T Control Oy:n
innovaatio) hyötykäyttömahdollisuuksia. Kiertotalouden haastekilpailusarja Industrial
Circwaste Challenge Satakunta käynnistettiin. Peittoon alueesta tehtiin esittelyvideo.
Osahankkeessa C.4 Peittooseen rakennettiin kaksi koekenttää hyödyntäen
Componenta Finland Oy:n Porin valimon hiekkoja ja valimopölyä sekä muuta
kierrätysmateriaalia. NdFeB-kierrätysmagneettien pilotointi saatiin päätökseen.
Pilotoinnissa magneetit irrotettiin metalliromusta, pulveroitiin ja sekoitettiin
neitseellisiin materiaaleihin, josta valmistettiin koe-erä uusia magneetteja.
Vuoden 2019 aikana Porin seudulla jatketaan sivuvirtojen kartoitusta ja niiden
hyötykäytön sekä syntyvän jätemäärän vähentämisen edistämistä muun muassa
kiertotalouden haastekilpailuilla. Liiketoimintapotentiaaliltaan suurimmista
sivuvirroista kootaan internetpohjainen tietopankki www.prizz.fi/peittoo-sivuston alle.
Peittoon alueesta tehdään esitemateriaalit, kun alueen asemakaava on valmistunut.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio
Ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen
tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 08.04.2019, § 188
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -
hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se
kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupungilla on viisi osahankettaan valtakunnallisessa hankekokonaisuudessa.
Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden edistäminen ja jätteen
vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.11) toteutetaan ympäristö- ja
lupapalvelut -toimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.4) toteutus ostetaan
alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita toteutetaan aikavälillä
1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti on yhteensä 1 395 180 euroa, josta EU-
rahoituksen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden yhteiset
internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin johtoryhmä toimii
osahankkeiden ohjausryhmänä.
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta sai kokouksessaan 27.3.2019 § 28
selvityksen osahankkeiden toteuttamisesta 1.1.-31.12.2018, merkitsi asian tiedoksi ja
lähettää sen tiedoksi myös kaupunginhallitukselle. Selvitys on kokonaisuudessaan
luettavissa sähköisessä kokoustyötilassa Historia-välilehdellä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 29.04.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -
hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se
kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupungilla on viisi osahanketta valtakunnallisessa hankekokonaisuudessa.
Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden edistäminen ja jätteen
vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.11) toteutetaan ympäristö- ja
lupapalvelut -toimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.4) toteutus ostetaan
alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita toteutetaan aikavälillä
1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti on yhteensä 1 395 180 euroa, josta EU-
rahoituksen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden yhteiset
internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin johtoryhmä toimii
osahankkeiden ohjausryhmänä. Hankkeen vuosiraportit toimitetaan komissiolle, joka
edellyttää että vuosiraportit on vietävä myös virallisesti Porin kaupunginhallituksen
tietoon.
Satakunnan osaamis- ja neuvontaverkosto Luuppi (osahanke C.11)
Vuonna 2019 osahanke Luupissa työskenteli projektikoordinaattorin lisäksi
projektityöntekijä, joiden työtehtävät keskittyivät julkisiin vihreisiin hankintoihin ja
yhteiskäytön- ja lainaamisen osa-alueiden edistämiseen. Osahankkeessa tehtävä
kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen keskittyvä
ympäristökasvatuspolku vuosiluokittaisine vierailukohteineen (https://www.pori.fi
/intopolku/ymparistopolku) saatiin valmiiksi. Ympäristökasvatuspolku on osa
22.1.2019 julkistettua Intopolkua, joka kokoaa yhteen kaupungin ja
yhteistyökumppaneiden tarjoamia oppimissisältöjä päiväkoti- ja kouluryhmille aina
varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen.
Vuoden 2019 aloitti PSYLin lukiossa järjestetty kiertotalouspaneeli (14.1.), jota pystyi
seuraamaan etäyhteyden välityksellä. Maaliskuussa Otsolan kansalaisopistossa

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

82 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

järjestettiin yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa luentosarja
ajankohtaisista jätehuollon asioista. 1.3. kerrottiin muovipakkausten lajittelusta ja
15.3. pureuduttiin vaarallisten jätteiden, ja erityisesti lääkkeiden, käsittelyyn ja
hävittämiseen kotitalouksissa. Luento oli osa Vaarallisen jätteen valtakunnallista
kampanjaa (25.2.–17.3.), johon sisältyi lisäksi juttu JäteVaakussa ja Satakunnan Viikon
lehtiliitteessä (11.9.) vaarallisista jätteistä.
Hanke osallistui keväällä 2019 Vaarallisen jätteen valtakunnalliseen kampanjaan (25.2–
17.3.), Nuukuusviikkoon (vko 16 huhtikuussa, 16.–22.4.) sekä Let’s clean up Europe (1.3.
–30.6.2019): Porin seutu puhtaaksi, lähiluonnon siivouskampanjaan (15.–28.4.)
yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa.
Keväällä tehtiin paljon ympäristökasvatuksen parissa. Huhtikuussa pidettiin (17.4.)
PSYLin lukiossa hyvinvointitapahtuma, jossa pelattiin työpajoissa Pallon paras ruoka ja
jäte-Alias – pelejä. Noormarkun yhtenäiskoulun ympäristö- ja kierrätyspäivillä
puolestaan toukokuussa (15.5.) pidettiin työpajat muovista ja Porin seudun
jäteneuvonta opetti kierrätystä. Hanke tarjosi myös pientaloalueiden kompostointiin
liittyvään opinnäytetyöhön liittyen vierailut Kompostointipuistoon Enäjärven koulun 1.-
luokan oppilaille (15.5.). Asukkaille järjestettiin retki luodoille (5.6.) tutustumaan
Kompostointipuistoon.
Kesäkuussa hanke osallistui Maailmanjalotus hankkeen kiertotalousmatkalle maata
pitkin matkustaen. Matka alkoi tutustumisella Keravan kiertotalouskeskukseen ja
jatkui laivalla ja junalla kohti Ruotsin ja Hollannin kiertotalousinnovaatioita.
Syksyn aloitti Muovin Matka -näyttelyn avajaiset Luontotalo Arkissa (8.8.). Näyttely
koottiin yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa. Näyttely oli esillä 8.8.–6.10.
Luontotalo Arkin ilmaisena näyttelynä ja siellä kävi noin 3 000 kävijää, joista 800
tutustui näyttelyyn ohjatusti. Syksyllä hanke teki lisää ympäristökasvatusta, kun uusi
Itätuulen oppimiskeskus avasi ovensa ja vedimme 360 koululaiselle yhteistyössä Porin
seudun jäteneuvonnan kanssa työpajat jätteen vähentämisestä ja kierrätyksen
tavoitteista Porin vähäjätteisimmäksi pyrkivässä koulussa.
Ruokahävikin vähentämiseen liittyen järjestettiin jälleen yhteistyössä Porin seudun
jäteneuvonnan ja Porin Palveluliikelaitoksen kanssa valtakunnallisella Hävikkiviikolla (9.
-13.9.) kampanja ruokahävikin vähentämiseksi Porin kouluissa. Ruokahävikki oli
erityisen ajankohtainen, sillä teemana vuonna 2019 oli hävikkiruoan
ilmastovaikutukset. Tänä vuonna yhteistyötä tehtiin myös PSYLin oppilaan,
maineikkaan nuoren vloggarin Anna Erikan kanssa. Hän sai tuoda vapaasti nuorten
äänen esille ruokahävikistä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Oppilasta kohti
lautasilta päätyi ruokaa roskiin selvästi vähemmän kuin viime
vuonna. Hävikkiviikkoon liittyen tehtiin myös Porin suomalaisen yhteislyseon ja Porin
Lyseon lukion oppilaille kysely, aikoivatko oppilaat tulla syömään ruokalaan
Hävikkiviikolla.
Intopolku osallistui Perusopetusforumiin 9.11. Itätuuleen, jonne kokoontui yli 500
opetusalan ammattilaista. Päivän aikana esittelimme Ympäristöpolkua ständillä ja
hankkeen vetämässä työpajassa. Tapahtumassa Intopolku ja Ympäristöpolku saivat
hyvää mainosta oikealle kohderyhmälle.
Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietettiin marraskuussa (16.11-21.11.) ja
hanke tuotti materiaalia ja tietoutta viikon teemasta näkymätön jäte Porin kouluille ja
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Porin palveluliikelaitokselle. Teemaviikolla muistutettiin ruokaloissa, että ruokahävikki
on ajankohtainen ympäri vuoden. Vuoden viimeiset ympäristökasvatuksen
koulutukset pidettiin Kaarisillan yhtenäiskoululla (11.12.), joissa pelattiin oppilaiden
kanssa yhdessä Porin seudun jäteneuvonnan kanssa HSY:n jätelajittelupeliä.
Vuosi päätettiin osaajapolun työpajoilla. Yhteistoiminnan, -käytön ja lainaamisen
työpaja pidettiin Erätaukodialogin muodossa (13.12.) Ympäristö- ja lupapalveluiden
rakennusvalvonnan kokoustilassa. Työpajaan kutsuttiin Porin kaupungin henkilöstöä
ja kaupungissa toimivia yhteiskäytön parissa toimivia tahoja. Työpaja saa jatkoa
vuonna 2020, kun yhteiskäytön ja lainaamisen toimintamallia aletaan kehittämään
hankkeessa. Satakunnan Ammattikorkeakoulussa järjestettiin (18.12.) työpaja
ammattikoulujen ja lukion opettajille aiheesta kiertotalouden edistäminen ja jätteen
vähentäminen. Työpajassa pääsi osallistumaan Intopolun Ympäristöpolussa olevalle
kampuskierrokselle, joka on suunnattu toisen asteen opintoihin.
Osahanke Luuppi tuki Porin kaupungin hankintapalveluja ympäristö-, vastuullisuus- ja
eettisten näkökohtien huomioimiseksi hankinnoissa vuoden 2019 aikana neljässä
hankinnassa. Hanke avusti seuraavissa kilpailutuksissa jätteen vähentämisen ja
kiertotalouden edistämisen näkökulmasta: vaihtomattopalvelut, VALTTI-
elinkaarikustannustyökalu lamppujen kilpailutuksessa, painatus- ja
kopiointipalveluiden sopimuksenaikainen tarkastelu henkilöstökyselyn avulla sekä
järjestämällä koulutusta energiatehokkaista hankinnoista. Koulutus järjestettiin
yhteistyössä C.11 osahanke Luupin, Motivan, Energiaviraston sekä Ilmastoviisas
Satakunta – ja Energianeuvontaa Satakunnassa – hankkeiden kanssa. Koulutukseen
osallistui lähes 30 henkeä. Vuonna 2020 hankkeessa aloitetaan hankintatyökalun
työstäminen.
Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen (osahankkeet A.1 ja C.3)
Rakentamisen osahankkeissa on tapahtunut henkilöstömuutoksia vuoden 2019
aikana. Osahankkeissa on vuoden aikana työskennellyt projektisuunnittelija
täysipäiväisesti sekä perehdyttävä projektisuunnittelija osa-aikaisesti noin 5
kuukautta. Lisäksi hankkeissa on työskennellyt projektityöntekijä kolmen kuukauden
ajan ja kesäharjoittelija kahden kuukauden ajan. Kesäharjoittelija tekee hankkeelle
insinööri amk -tasoista opinnäytetyötä.
Herralahti-Herttuan koulun purkupilotin loppuunsaattaminen
Herralahti-Herttuan koulu oli mukana ympäristöministeriön
purkukatselmuspilotoinnissa, joka päättyi 31.12.2018. Paikallisena konsulttina
hankkeelle toimi Ytekki Oy. Pilottikohteista saatujen kokemusten pohjalta
ympäristöministeriö julkaisi kolme opasta purkutöihin liittyen 15.11.2019. Oppaat ovat
luettavissa ilmaiseksi ympäristöministeriön julkaisuarkistosta.
Vähärauman koulun purkutyömaa
Osahanke seurasi aktiivisesti sisäilmaongelmista kärsineen Vähärauman alakoulun
purkua. Purkukohde käsitti kaksi erillistä koulurakennusta, joista vanhempi oli
rakennettu vuonna 1929 ja uudempi vuonna 1982. Purkukohteesta laaditaan
myöhemmin kattava raportti saadusta jätedatasta.
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Omakotitalon uudisrakentaminen Tuorsniemessä
Omakotitalon rakentamisen aikana syntyvän jätteen osalta tavoitellaan vähintään 70%
materiaalihyötykäyttöastetta. Jätteiden lajittelu, kuljettaminen, hyötykäyttö ja
raportointi toteutetaan yhteistyössä Lassila&Tikanoja Oy:n kanssa. Osahanke teettää
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijalla kohteesta opinnäytetyön, jossa
tutkitaan materiaalivirtojen lisäksi rakennuksen kokonaisvaltaista hiilijalanjälkeä.
Hanke on käynnistynyt 2019 vuoden alussa ja jatkuu edelleen. Opinnäytetyön
tekijä toimittaa opinnäytetyön valmistuttua keräämänsä datan osahankkeen käyttöön
ja ne tullaan raportoimaan myöhemmin määräytyvässä laajuudessa.
MVR Mesikämmen; kipsijätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen
Kerrostalon rakennuskohteessa oli tarkoitus tutkia kipsijätteen erilliskeräystä ja
hyödyntämistä opinnäytetyönä SAMKin kautta. Osahanke toimi opinnäytetyössä
asiantuntijaroolissa, ohjaten ja opastaen opiskelijaa työn edetessä. Opinnäytetyö
valmistui 12/2019.
Tuotekehityspaja SAMK
Hankkeen edustaja osallistui Satakunnan ammattikorkeakoulun tuotekehityspajaan,
toimeksiantonaan törmäpääskyjen keinopesät. Keinopesien materiaalina oli
ajatuksena hyödyntää betoniasemalle palautuvaa ylijäämä betonia. Keinopesien
tarpeen taustalla on törmäpääskyjen luonnollisten pesintäpaikkojen vähentyminen.
Luonnollisten pesimäpaikkojen vähyyden takia törmäpääskyt ovat hakeutuneet
pesimään hiekkatörmiin. Keinopesillä mahdollistettaisiin törmäpääskyn pesiminen
luonnollisessa ympäristössä, keinotekoisesti luoduissa pesissä.
Skanska Baritoni
Muovikartoitus nousi ajankohtaisena aiheena esiin jo vuoden 2019 alussa, jolloin
käytiin keskustelua Skanskan Porin Baritonin kerrostalouudiskohteen rakentamisen
aikaisten muovien tutkimisesta yhteistyössä VTT:n kanssa. Rakennushankkeen
alkamisen viivästyttyä muovikartoitus tuli uudelleen ajankohtaiseksi vuoden 2019
lopulla, jolloin Ympäristöministeriö haki pilottikohteita muovikartoitukseen. Vuoden
2020 keväällä tutkitaan kohteen rakentamisen aikana syntyvien kalvomuovien määrää
ja laatua sekä keräämiseen liittyviä käytäntöjä.
Rakentamisen kiertotalous-seminaari
Rakentamisen kiertotalous-seminaari järjestettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun
tiloissa, Agora-salissa 4.11.2019. Tilaisuus oli kaikille avoin ja ilmainen. Luennoitsijoiksi
seminaariin saimme järjestettyä kattavasti rakentamisen eri osa-alueilta alan
ammattilaisia ja tilaisuus oli sisällöltään erittäin informatiivinen. Osallistujalistan
mukainen osanottajamäärä tilaisuuteen oli 79 henkeä. Esitys on katsottavissa
tallenteena hankkeen verkkosivuilla.
Monitorointi ja konsortion kehityspäivät
Osahankkeiden henkilöstö otti osaa 23.-24.4.2019 Circwaste-hankkeen
monitorointitilaisuuteen Joensuussa. Tilaisuudessa esiteltiin valittuja osahankkeita ja
tutustuttiin paikallisten toimijoiden kohteisiin Joensuun lähialueilla. Kohteina olivat
Karelia ammattikorkeakoulun Sirkkalan energiapuisto, Joensuun Ellin rakenteilla oleva
opiskelija-asuntola sekä paikallinen jätteenkäsittelylaitos. Helsingissä järjestettiin
Circwaste-konsortion kehityspäivät 27.-28.11.2019. Monipuolisen ohjelman yhtenä
esityksenä oli Porin osahankkeen opinnäytetyöntekijän katsaus opinnäytetyöstään ja
saaduista tuloksista.
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Kiertotalouskiihdyttämö
SYKEn ja Sitran Kiertotalouskiihdyttämö lähti sparraamaan Ruosniemen
kouluhankkeen suunnittelua 6/2019 asti. Hankkeen viivästyttyä suunnittelun
tukeminen jatkuu Keino-osaamiskeskuksen puitteissa nimellä Pohjois-Porin
monitoimitalo.
Yhteistyö teknisen toimialan ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa
Osahankkeet tekivät yhteistyötä vuonna 2019 laajasti Satakunnan
Ammattikorkeakoulun ja Porin kaupungin teknisen toimialan kanssa. Osahanke toimi
muun muassa edellä mainittujen tahojen välillä viestin viejänä, kun
ammattikorkeakoululla kaipailtiin rakentamiseen liittyviä opinnäytetöitä. Tekninen
toimiala vastasi kutsuun tarjoamalla neljää eri aihetta, joista toistaiseksi yksi
opinnäytetyö on aloitettu.
Varaosapankin toiminnan kehittäminen
Yhteistyössä SYKEn kanssa tilattiin Varaosapankille uusi infokyltti parantamaan
saavutettavuutta. Verkkokaupan tuotekuvauksia varten studiovarusteet ovat
hankinnassa.
Verkostoituminen ja Porin kaupungin Hankkeet -nettisivut
Circwasten osahankkeet lähtivät mukaan Porin alueen hanketoimijoiden
yhteistoimintaan, jonka tavoitteena on jakaa hyviä käytänteitä ja edistää hankkeiden
näkyvyyttä. Porin kaupungin viestintäyksikön kanssa parannettiin kaupungin
hankkeiden ja verkostojen löydettävyyttä nettisivuilta.

Peittoon kierrätyspuiston kehittäminen (osahankkeet A.2 ja C.4)
Osahankkeessa A.2 on vuoden 2019 aikana jatkettu Satakunnan alueella syntyvien
teollisuuden sivuvirtojen kartoitusta, Peittoon alueen markkinointia ja
sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksissä tehtyjen tarveselvitysten pohjalta käynnistettiin
Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hanke, jonka tavoitteena on edistää hukkalämmön
hyötykäyttöä alueellisesti. Keväällä käynnistettiin myös Kriittisten kierrätysmetallien
koetehdaskonsepti -hanke, jossa jatketaan C.4 osahankkeessa toteutettua
magneettien kierrättämisen edistämistä.
Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa järjestettiin Porissa
Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet -tilaisuuden liveseuranta (varsinainen
tapahtuma oli Turussa). Tilaisuuden innoittamana suunniteltiin yhdessä Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa Kannattavuutta kestävällä
kehitystä -seminaari, joka pidetään Porissa tammikuussa 2020.
Söörmarkun kiertoliittymään tehdyistä tuhkarae-koerakenteista saatiin positiiviset
tulokset, mikä mahdollistaa tuhkarakeiden käytön väylärakentamisessa. Tämä tulee
osaltaan vähentämään neitseellisten materiaalien käytön tarvetta.
Osana hanketyötä osallistuttiin Peittoon alueen asemakaavan suunnitteluun liittyvään
tarveselvitykseen, jota jatketaan vuonna 2020. Peittoon alueesta tehdään
esitemateriaalit, kun asemakaava on valmistunut.
Osahankkeessa C.4 seurattiin haitta-aineiden suotumista Peittooseen rakennetuista
valimohiekkoja ja -pölyjä sisältävistä koekentistä. Tulokset olivat odotusten mukaiset
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ja seurantaa jatketaan vuoden 2020 ajan. Koekenttärakentamisen tavoitteena on
osoittaa valimohiekkojen ja -pölyjen soveltuvuus vastaaviin kenttärakenteisiin.
C.4 osahankkeen magneettien kierrättämisdemosta julkaistiin raportti ja sen tuloksia
on esitelty mm. Kiertotalouden kirittäjät -seminaarissa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi raportin Porin
kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2019.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -
hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se
kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupungilla on viisi osahanketta valtakunnallisessa hankekokonaisuudessa.
Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden edistäminen ja jätteen
vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.11) toteutetaan ympäristö- ja
lupapalvelut -toimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.4) toteutus ostetaan
alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita toteutetaan aikavälillä
1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti on yhteensä 1 395 180 euroa, josta EU-
rahoituksen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden yhteiset
internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin johtoryhmä toimii
osahankkeiden ohjausryhmänä. Hankkeen vuosiraportit toimitetaan komissiolle, joka
edellyttää että vuosiraportit on vietävä myös virallisesti Porin kaupunginhallituksen
tietoon.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta sai kokouksessaan 29.4.2020 § 36
selvityksen osahankkeiden toteuttamisesta 1.1.-31.12.2019, merkitsi asian tiedoksi ja
lähettää sen tiedoksi myös kaupunginhallitukselle. Selvitys on kokonaisuudessaan
luettavissa sähköisessä kokoustyötilassa Historia-välilehdellä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

87 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 03.03.2021, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -
hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se
kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupungilla on viisi osahanketta valtakunnallisessa hankekokonaisuudessa.
Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden edistäminen ja jätteen
vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.11) toteutetaan elinvoima ja
ympäristö -toimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.4) toteutus ostetaan
alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita toteutetaan aikavälillä
1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti on yhteensä 1 395 180 euroa, josta EU-
rahoituksen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden yhteiset
internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin johtoryhmä toimii
osahankkeiden ohjausryhmänä. Hankkeen vuosiraportit toimitetaan komissiolle, joka
edellyttää, että vuosiraportit on vietävä myös virallisesti Porin kaupunginhallituksen
tietoon.
Satakunnan osaamis- ja neuvontaverkosto Luuppi (osahanke C.11)
Vuonna 2020 osahanke Luupissa työskenteli projektikoordinaattorin lisäksi
projektityöntekijä ja harjoittelija, joka valmisteli raportin kompostoinnin yleistymisestä
pientaloalueella.
Osahanke C.11 esitteli hankkeen toimintaa kaupungin johtoryhmässä tammikuussa
2020 yhdessä rakentamisen osahankkeiden A.1 ja C.3 kanssa.
Hanke osallistui keväällä 2020 Poris-tapahtumaan ystävänpäivänä teemalla
yhteiskäyttö ja lainaaminen. Asukkailla oli mahdollisuus vastata, mitä haluaisi itse
lainata ja mitä voisi antaa muille lainattavaksi. Vuoden 2020 tapahtuma Korjaa, lainaa,
kierrätä peruuntui Covid-19 takia ensin keväältä ja lopulta myös syksyltä. Yhteiskäytön
ja lainaamisen teema hankkeessa näkyi myös jäteneuvonnan tiedotuslehti JäteVaakun
jutussa Fiksu kierrättää, edelläkävijä vähentää. Vuonna 2020 järjestettiin toinen dialogi
yhteiskäytön ja lainaamisen edistämisestä ja aloitettiin myös toimintamallin valmistelu.
Ympäristökasvatuksen osalta hankkeessa oltiin aktiivisesti yhteydessä kouluihin
koronasulun aikana. Kouluihin oltiin yhteydessä sähköpostitse ja heille koottiin useita
etäopetukseen soveltuvia sähköisiä materiaaleja. Kevään 2020 aikana Intopolun
uutisia päivitettiin viikoittain ja sinne koottiin useita vinkkejä niin kirjaston, kulttuurin
kuin ympäristönkin teemoista etäkoulua varten. Syksyllä aloitettiin Muovin matka -
videon kuvaaminen ja tehtävien koostaminen sivustolle pori.fi/muovinmatka
yhteistyössä Luontotalo Arkin ja Porin seudun jäteneuvonnan kanssa.
Hanke osallistui vuonna 2020 useisiin teemaviikkoihin. Keväällä osallistuttiin
Nuukuusviikkoon somekampanjan muodossa yhteistyössä jäteneuvonnan kanssa (13.
–19.4.2020). Let’s clean up Europe, Porin seutu puhtaaksi siivouskampanja jouduttiin

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

88 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

perumaan kokonaan Covid-19 takia. Sen sijaan hanke osallistui yhteistyössä
jäteneuvonnan kanssa haasteeseen roskaamattomuudesta huhtikuussa. Keväällä
aloitettiin myös siivoustalkoiden toimintamallin valmistelu. Tavoitteena on tehdä
siivoustalkoisiin osallistumisesta ja talkoiden järjestämisestä mahdollisimman
helppoa. Kesäkuun alussa vietettiin Kestävän kehityksen viikkoa ja maailman
ympäristöpäivää. Hanke osallistui näihin somekampanjalla (1.–7.6.2020). Koulujen
Hävikkiviikkoon osallistuttiin perinteisesti syyskuun toisella viikolla. Hävikkiviikkoon
liittyen järjestettiin myös koulutus palveluliikelaitoksen työntekijöille (59 osallistujaa).
Euroopan jätteen vähentämisen viikolla marraskuussa toteutettiin taas
somekampanja, tässäkin tehtiin yhteistyötä jäteneuvonnan kanssa. Hanke järjesti
marraskuussa Otsolassa luentosarjan, joka koostui osittain työpajoista.
Osahanke Luuppi tuki Porin kaupungin hankintapalveluja ympäristö-, vastuullisuus- ja
eettisten näkökohtien huomioimiseksi hankinnoissa vuoden 2020 aikana kahdessa
hankinnassa. Hanke avusti kilpailutuksessa jätteen vähentämisen ja kiertotalouden
edistämisen näkökulmasta siivousaineet ja -välineet hankinnassa sekä järjestämällä
rakentamisen kiertotalous -koulutuksen yhteistyössä A.1/C.3 kanssa 12.3.2020.
Koulutuksessa perehdyttiin kierrätysmateriaalin käyttöön katurakentamisessa.
Kesäkuussa 2020 hankkeessa aloitettiin resurssiviisaan hankintatyökalun
työstäminen, jonka on määrä valmistua keväällä 2021. Hankintatyökalu tarjoaa
hankinnan tekijälle tarjouspyynnössä hyödynnettäviä kriteerejä mm.
ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyen.

Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen (osahankkeet A.1 ja C.3)
Rakentamisen osahankkeissa työskenteli projektisuunnittelijan lisäksi vuoden
ensimmäisinä kuukausina projektityöntekijä sekä osa-aikainen (60 %) suunnittelija.
Diplomiopinnäytettä Material Evaluation For a Multifunctional School Building From The
Circular Economy Perspective hankkeelle valmisteltiin 50 % panoksella neljän
kuukauden ajan. Pakettiomakotitalon rakennustyömaan jätelajittelun raportointiin
käytettiin opiskelijan 50 % työpanos yhdestä kuukaudesta.
Sanna Lindgrenin opinnäytetyö Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte valmistui kesällä.
Työ voitti Insinööriliiton vuoden 2020 parhaan insinöörityön opinnäytetyökilpailun
(AMK-insinöörityöt).
Muovipilotti-demo valmistui elokuussa. Ytekki Oy:n muiden kohteiden joukossa
raportoima Kerrostalotyömaan pakkausmuovilajittelututkimus on osa YM:n
muovitiekarttaa. Pilottimme pyydettiin mukaan Motivan
koulutusmoduulisuunnitteluun 2021.
Sara-Tuuli Siiskosen diplomityö monitoimikoulusta valmistui joulukuussa. Samalla
tuotettiin Malli kiertotalouden ja ilmaston huomioimisesta rakentamisessa. Molemmat
työt on välitetty tekniselle toimialalle tilayksikköön ja erityisesti
monitoimikouluprojekteihin.
Pakettiomakotitalon rakennustyömaan jätelajittelun seurannan raportti (Sanna
Lindgren) valmistui lokakuussa.
”Taskuoppaat” toteutettiin lopulta 1) Energiaoppaana ja 2) Raksajulisteena. Molemmat
löytyvät hankkeen nettisivulta ja ovat printteinä jaossa Porin pääkirjastossa.
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Varaosapankin toiminnan kehittäminen jatkuu. Tuotteet pyritään saamaan tarjolle
kaupungin verkkokauppaan.
Hanke on ollut mukana Pohjois-Porin monitoimikoulun ja Vähärauman
monitoimikoulun suunnittelukokouksissa. Hanke on osallistunut Pohjois-Porin kaavan
”uusiutuvaa energiaa hyödyntävä asuntoalue” -keskusteluun.
Kaupungin Yhteiset toimitilat -hanke viivästyi ja suunnitelmat muuttuivat. CW-hanke
on pyrkinyt olemaan kuulolla/mukana tilamuutosvaiheista. Ehdotettu tilayksikölle
Vähähiilisten julkisten hankintojen kehittämisohjelmaan hakemista palloiluhallilla,
johon ohjelmaan kiireisiin vedoten ei ole tartuttu.
Projektisuunnittelija on osallistunut korona-aikana yli 30 kestävä kehitys -teemaiseen
webinaariin, joiden aineistoa välitetty aiheen mukaan kaupunkiorganisaation eri
toimijoille: tilayksikkö, infrayksikkö, kaupunkisuunnittelu/kaavoitus, elinvoima- ja
ympäristötoimiala sekä kaupungin Kestävä kaupunki -teamsryhmälle. Tilayksikön
koulutusseminaari on koronan ja Posti-talon muutosten takia siirtynyt. Infrayksikölle
järjestettiin koulutusseminaari uusiomateriaaleista C.11-osahankkeen kanssa
12.3.2020.
Projektisuunnittelija valittiin Porin ICC-ohjelman projektipäälliköksi lokakuussa 2020.
Porin ICC kuuluu teemaryhmään Green Economy and Local Green Deals. https://www.
intelligentcitieschallenge.eu/
Aktiivinen osallistuminen Porin kaupungin Kestävä kaupunki -ryhmään. Tuloksena
mm. kaupunki allekirjoitti helmikuussa 2021 sopimuksen Mayors Indicatorsin kanssa
SDG-indikaattorisovelluksesta.
Projektisuunnittelija on osallistunut Satakuntaliiton TKI-foorumeihin ja Tulevaisuus-
foorumiin sekä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman keskusteluihin mm.
Aamukahveilla ja Virtuaalikorttelissa.
Osallistuttu Satakunnan hankeyhteistyön kuukausittaisiin teams-tapaamisiin. Koronan
takia vuoden 2020 Eurooppa-päivän messutapahtuma korvattiin facebook-esittelyllä
ja -kilpailulla. Suunniteltua keskustelua SuomiAreenassa ei järjestetty tapahtuman
perumisen takia.
Hankkeen toiminnasta ja teemoista on tiedotettu aktiivisesti facebookissa ja Porin
kaupungin nettisivuilla. https://www.facebook.com/CircwastePori
Peittoon kierrätyspuiston kehittäminen (osahankkeet A.2 ja C.4)
Circwaste-osahankkeessa A.2 on Prizztech Oy:n toimesta jatkettu Porin seudulla
syntyvien teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön edistämistä ja niihin liittyvää
tarvekartoitusta alueen yrityksissä. Esiin nousseiden tarpeiden pohjalta käynnistettiin
selvitys rakennusten purkumateriaalien kierrätyspotentiaalista, joka valmistuu vuoden
2021 alkupuolella. Selvityksen tavoitteena on edistää purkumateriaalien uusiokäyttöä
ja tukea tähän liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Porin seudulla.
Tammikuussa järjestettiin Porissa Kannattavuutta kestävällä kehitystä -seminaari, joka
keräsi paikalle lähes 100 aiheesta kiinnostunutta yrittäjää ja alan asiantuntijaa.
Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja kiertotaloutta ja vastuullisuutta
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vauhdittavista palveluista, rahoituksesta ja ympäristölupa-asioista. Tilaisuus
järjestettiin yhteistyössä Kestävää kehitystä mikro- ja pk-sektorilla -hankkeen sekä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Kesäkuussa julkaistiin raportti Ecolan Oy:n tuottaman tuhkarakeen ominaisuuksien
kokeilusta, joka toteutettiin Porin Söörmarkun eritasoliittymän rakentamisvaiheessa
vuosina 2018 - 2019. Tulosten mukaan uusiomateriaaleilla on mahdollisuus vaikuttaa
rakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen. Tuhkarakeiden käytön lisääntyminen vähentää
neitseellisten kiviainesten tarvetta ja edistää voimalaitostuhkien kierrätystä. Kokeilu
tuotti myös arvokasta tietoa uusiomateriaalien tuotteistamisprosessista, jota voidaan
helposti mallintaa muihin vastaavantyyppisiin tarpeisiin. Peittoon aluetta
hyödynnettiin materiaalien välivarastointiin.
Osana hanketyötä Prizztech Oy osallistui Peittoon alueen asemakaavan suunnitteluun
sekä Porin kaupungin ICC-ohjelmatyön valmisteluun ja toteutukseen. Lisäksi Prizztech
Oy jatkoi toimintaa Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS-verkoston
aluekoordinaattorina. FISS-toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden sivuvirtojen
hyötykäyttöä ja yritysten välisiä synergioita.
Prizztech Oy sai päätökseen osahankkeessa C.4 toteutetun valimoteollisuuden
(Componenta Castings Oy) sivuvirtojen kenttäkokeilun Peittoossa ja julkaisi sen
tuloksista raportin elokuussa. Koekenttien kantavuusmittaukset ja
näytteenottoanalyysit osoittivat testattujen sivuvirtojen soveltuvuuden
kenttärakentamiseen, mikä lisää niiden käyttömahdollisuuksia jatkossa. Yhteistyötä
Componentan kanssa jatketaan tarpeen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä osaltaan tiedoksi raportin Porin
kaupungin CIRCWASTE -osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2020 ja lähettää
vuosiraportin edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 3.3.2021 kokouksessan § 48 Porin
kaupungin CIRCWASTE -osahankkeiden toteuttaminen vuonna 2020, jonka
mukaan lautakunta päätti merkitä osaltaan tiedoksi raportin Porin kaupungin
CIRCWASTE -osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2020 ja lähettää vuosiraportin
edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin Porin kaupungin CIRCWASTE -
osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 20.10.2021, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Aalto
outi.aalto@pori.fi
projektikoordinaattori
Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -
hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke alkoi 1.10.2016 ja se
kestää vuoden 2023 loppuun. CIRCWASTE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupungilla on viisi osahanketta valtakunnallisessa
hankekokonaisuudessa. Kaikissa osahankkeissa keskeistä on kiertotalouden
edistäminen ja jätteen vähentäminen. Osahankkeista kolmea (A.1, C.3 ja C.
11) toteutetaan elinvoima ja ympäristötoimialalla ja kahden osahankkeen (A.2 ja C.
4) toteutus ostetaan alihankintana Prizztech Oy:ltä. Porin kaupungin osahankkeita on
toteutettu aikavälillä 1.10.2016–30.9.2021 ja niiden budjetti oli yhteensä 1 395 180
euroa, josta EU-rahoituksen osuus 60 prosenttia. Porin kaupungin osahankkeiden
yhteiset internetsivut löytyvät osoitteesta www.pori.fi/circwaste. Kaupungin
johtoryhmä toimii osahankkeiden ohjausryhmänä. Hankkeen vuosiraportit
toimitetaan komissiolle, joka edellyttää, että vuosiraportit on vietävä myös virallisesti
Porin kaupunginhallituksen tietoon.
Keväällä 2021 osahankkeissa C.11 ja C.3 on lisäksi valmisteltu Amendmentia eli hakua
3. jaksolle, jossa päämääränä on luoda Porin kaupungille kiertotalouden
tiekartta. Hanketyö jatkuu 3. jaksolla osahankkeessa C.11 1.10.2021 alkaen.

Satakunnan osaamis- ja neuvontaverkosto Luuppi (osahanke C.11)
Vuonna 2021 osahanke Luupissa työskenteli
projektikoordinaattori ja kaksi projektityöntekijää. Osahanke C.11 esitteli hankkeen
toimintaa kaupungin johtoryhmässä syyskuussa 2021 yhdessä muiden
osahankkeiden (A.1, C.3, A.2 ja C.4) kanssa.
Alkuvuodesta 2021 valmistui Muovin matka -video oheismateriaaleineen ja
tehtävineen. Nämä löytyvät osoitteesta pori.fi/muovinmatka. Video toteutettiin
yhteistyössä Luontotalo Arkin ja Porin seudun jäteneuvonnan kanssa. Video on
katsottu yli 500 kertaa ja sivustolla on ollut noin 130 kävijää. Muovin matka -näyttely
rakennettiin hankkeen ja jäteneuvonnan toimesta Luontotalo Arkille jo kolmatta
kertaa (24.8.–3.10.).
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Vuonna 2020 peruuntuneen tapahtuman (Korjaa, lainaa, kierrätä) sijaan otettiin
käyttöön Porin seudulle Korjaa.se -palvelu, joka tuo korjaamisen palvelut näkyväksi
kuluttajille ja yrittäjille. Palvelusta löytyy myös alueen lainaus- ja
vuokrauspalveluja. Sivustosta uutisoitiin näkyvästi Satakunnan
Kansan Satakunnan Parhaat -liitteessä (19.9.). Yhteiskäytön ja lainaamisen teema
näkyi hankkeessa myös Porin pääkirjaston Liikuttamon ja Luontopajan
Välinevuokraamon kanssa tehdyssä yhteistyössä
(mm. vieraslajitalkoovälineistön hankinta lainattavaksi ja Liikuttamon tuotteiden
esillepanon kehittäminen).
Hanke osallistui vuonna 2021 useisiin
teemaviikkoihin. Keväällä osallistuttiin Nuukuusviikkoon somekampanjan
muodossa yhteistyössä jäteneuvonnan kanssa (19.–25.4.2021). Let’
s clean up Europe, Porin seutu puhtaaksi siivouskampanja saatiin toteutettua kouluille
ja kuntalaisille. Koronapandemian takia alkuopetus ei voinut osallistua
siivoustalkoisiin. Koulujen Hävikkiviikkoon osallistuttiin perinteisesti syyskuun toisella
viikolla ja kouluista suurin osa pääsi asetettuun tavoitteeseen (10 g tai alle/oppilas
/päivä).
Hanke järjesti vuonna 2021 Otsolan kansalaisopistossa luentosarjan, joka koostui
verkkoluennoista ja työpajoista paikan päällä: verkkoluennot Kuluta kestävämmin
ja Roskaantuminen ilmiönä sekä Vaatteiden ja asusteiden korjaamisen, huoltamisen ja
tuunaamisen työpaja.
Hankkeessa valmistui myös kaksi toimintamallia: Siivoustalkoiden
toimintamalli sekä Yhteiskäytön ja lainaamisen toimintamalli. Tavoitteena oli tehdä
siivoustalkoisiin osallistumisesta ja talkoiden järjestämisestä sekä yhteiskäytöstä ja
lainaamisesta mahdollisimman helppoa. Toimintamallit ovat sovellettavissa myös
muihin kuntiin ja ne löytyvät hankkeen nettisivuilta pori.fi/luuppi.
Osahanke Luuppi tuki Porin kaupungin hankintapalveluja ympäristö-, vastuullisuus- ja
eettisten näkökohtien huomioimiseksi neljässä hankinnassa vuonna 2021. Painopiste
oli uusiomateriaalihankintojen tukemisessa Porin kaupungin katurakentamisessa.
Hanke osti Ytekki Oy:ltä selvityksen uusiomateriaalin käytöstä
katurakenteessa Uudenniityn perusparannuskohteessa. Selvityksen lisäksi Ytekki Oy
järjesti koulutuksen selvityksen tuloksista ja loi MARA-ilmoitusmallin
tulevaa uusiomateriaalin käyttöä varten. Neljäs tuettu hankinta oli mittaluokaltaan
merkittävin hankkeessa ja se koski Sarastian valmistelemaa elintarvikkeiden
yhteishankintasopimusta. Pori hankkii vuosittain yli 4 miljoonalla eurolla
elintarvikkeita, joten tulevaan pitkään sopimuskauteen vaikuttaminen vastuullisuuden
näkökulmasta on merkittävä. Hanke järjesti hankinnan tukemiseksi Porin kaupungin
sisäisen kokouksen, jossa käytiin
läpi kaupungin tahtotilaa elintarvikehankinnan vastuullisuuskriteereistä ja niiden
suhteesta kaupungin tekemiin sitoumuksiin vastuullisuuteen. Hanke myös kutsui
koolle yhteishankintaan sitoutuneita kuntia ja muita tahoja Vastuulliset
elintarvikehankinnat -työpajaan (24.8.), joka järjestettiin yhteistyössä Sarastian ja
Keino Osaamiskeskuksen kanssa. Työpajassa käytiin läpi
Motivan Vastuulliset elintarvikehankinnat -oppaan perusteella mahdollisia kriteerejä
tulevaan hankintaan.
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Hankkeessa koottiin lopuksi yhteen kaikki 15 hankkeen aikana tehdyt tuetut
hankinnat ja tutkittiin niiden vaikuttavuutta raportissa Kiertotalouskriteerien
vaikuttavuus Porin kaupungin julkisissa hankinnoissa. Raportti on yksi
hankkeen tuotoksista (deliverable) ja luettavissa hankkeen nettisivuilla. Hankkeessa
on tehty hankintapalveluiden avuksi Resurssiviisas hankintatyökalu, joka ohjaa
kiertotalouden ja muiden vastuullisuuskriteerien huomioimista Porin julkisissa
hankinnoissa. Hankintatyökalu löytyy osoitteesta hankintatyokalu.pori.fi ja se on
avuksi kaikille julkisille hankkijoille. Raportista ja hankintatyökalusta uutisoitiin
näyttävästi Porin internetsivuilla, Intranetissä, Keino Osaamiskeskuksen Keinokas-
esimerkkitapauksessa, Materiaalit kiertoon -sivustolla sekä sosiaalisessa mediassa.
Kiertotaloushankinnat ja niiden tukeminen herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua
hankintojen asiantuntijoiden ja kuntien taholta.
Luuppi-hankkeen toiminnan vakiinnuttamiseksi perustetaan osa-
aikainen kiertotaloussuunnittelijan tehtävä jäteneuvontaan (elinvoima- ja
ympäristötoimiala/ suunnittelu- ja kehittämisyksikkö) vuodelle 2022. Suunnittelija
jatkaa Luupin polkujen toimintojen jalkauttamista ja jatkokehittämistä
yhteistyössä ympäristökasvatustyön, jäteneuvonnan ja
hankintapalvelujen (hankintatyökalu) kanssa.
Osahanke C.11 jatkaa 1.10. alkaen toteuttaen sähköisen, visuaalisen kiertotalouden
tiekartan Porin kaupungille. Tiekarttatyössä hyödynnetään osahankkeen C.11 ja
muiden osahankkeiden tulokset kiertotalouden edistämisestä Porin kaupungissa.
Kaikki edellämainitut hankkeen tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta www.pori.fi
/luuppi.

Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen (osahankkeet A.1 ja C.3)
Rakentamisen osahankkeissa työskenteli projektisuunnittelija pääsääntöisesti etänä
kaupungin ohjeistuksen mukaan. Osa-aikaisia projektityöntekijöitä ei ollut.
Varaosapankin toiminnan kehittäminen jatkui. Varaosapankin tuotekuvausta
tehostettiin ja Varaosapankille luotiin kiinteä sivu kaupungin verkkokauppaan. Sivulla
on yhteystiedot ja se ohjeistaa Varaosapankin Facebookin tuotekansioihin, joissa
valokuvatut tuotteet on ryhmitelty. Projektisuunnittelija osallistui Luuppi-osahankkeen
Porin työpajojen (joiden toimintaan Varaosapankki liittyy) vierailuun kesäkuussa ja
kirjoitti vierailusta uutisen, joka julkaistiin sekä materiaalitkiertoon.fi että Porin
kaupungin nettisivuilla.
Hanke on osallistunut Pohjois-Porin monitoimikoulun ja Vähärauman
monitoimikoulun suunnittelukokouksiin. Kaupungin Yhteiset toimitilat -hankkeelle on
toimitettu kokemustietoa monitila-työtiloista. Tilayksikön koulutusseminaaria ei voitu
koronan ja tilayksikön kiireiden takia (mm. Postitalon vesivahingosta aiheutuneet
haasteet) järjestämään.
Projektisuunnittelija on osallistunut edelleen korona-aikana useisiin kestävä kehitys -
teemaisiin webinaareihin, joiden aineistoa on välitetty aiheen mukaan
kaupunkiorganisaation eri toimijoille: tilayksikkö, infrayksikkö, kaupunkisuunnittelu
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/kaavoitus, elinvoima- ja ympäristötoimiala sekä kaupungin Kestävä kaupunki -
teamsryhmälle. Projektisuunnittelija osallistui kaupungin järjestämään
hankintakoulutukseen ja valittiin HINKU-työryhmään, jolle hän piti esityksen ICC:sta.
Projektisuunnittelija valittiin Porin ICC-ohjelman projektipäälliköksi lokakuussa 2020.
Porin ICC kuuluu teemaryhmään Green Economy and Local Green Deals. https://www.
intelligentcitieschallenge.eu/ Porin kaupungin teemaksi muodostui Vihreä Kasvu.
Vuoden 2021 aikana Porin ohjelmassa järjestettiin kaksi erinomaista workshopia:
strategia ja roadmap. Roadmap-työpajassa sovittuja toimenpiteitä on edistetty
pienryhmä-teamseissa elokuussa. Projektisuunnittelija/ICC projektipäällikkö on
osallistunut Porin ICC:n edustajana kansainvälisiin virtuaalisiin kehityspäiviin 2nd
City Lab 16.-19.2.21 ja 3rd City Lab 1.-17.6.21. Projektisuunnittelija/ICC
projektipäällikkö on raportoinut Technopolis Groupille Phase1 ja Phase2 deliverablet.
ICC-ohjelman edistymisestä on tiedotettu BusinessPorin nettisivuilla. Porin ICC-
ohjelma jatkuu 2022 syksyyn.
Porin Circwastessa on valmisteltu Amendmentia, hakua 3. jaksolle, jossa päämääränä
on luoda Porin kaupungille kiertotalouden tiekartta. Projektisuunnittelija on
osallistunut C.3n osalta hakuprosessiin. Rakentamisen osahankkeiden työ jatkuu 3.
jaksolla C.11-osahankkeen sisällä.
Hankkeen 2. vaiheen loppuosalle kuuluu hankkeen tuotoksista tiedottaminen ja
tulosten jalkauttaminen, vaikuttavuus. Tätä on toteutettu mm. materiaalitkiertoon.fi
uutisoinnin kautta. https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI Hanke esitteli demoja
ja opinnäytteitä keväällä Karelia AMKin webinaarissa. Toukokuussa hanke esitteli
tuotoksia Circwasten ohjausryhmälle ja Valonia/Varsinais-Suomen liitolle.
Rakentamisen osahankkeiden päättyessä molemmista osahankkeista tehdään
hankesuunnitelmaan kirjattu vapaamuotoinen loppuraportointi Circwaste-hankkeen
teknisen raportoinnin lisäksi.
Osallistuminen Porin kaupungin Kestävä kaupunki -ryhmään ja indikaattoreiden
valintaan. Tuloksena kaupunki allekirjoitti helmikuussa 2021
sopimuksen Mayors Indicatorsin kanssa SDG-indikaattorisovelluksesta.
Projektisuunnittelija on osallistunut Satakuntaliiton TKI-foorumeihin ja Tulevaisuus-
foorumiin sekä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman keskusteluihin
mm. Aamukahveilla ja Virtuaalikorttelissa. Lausunto Satakunnan Ilmasto- ja
energiastrategiaan 2030 (Canemure).
Osallistuttu Satakunnan hankeyhteistyön kuukausittaisiin Teams-tapaamisiin.
Koronan takia vuoden 2021 Eurooppa-päivän
tapahtuma järjestettiin Facebookissa. Porin Circwasten osuutena
jaettiin SYKEn Circwasten Waste Management in Finland YouTube-video.
Hankkeen toiminnasta ja teemoista on tiedotettu aktiivisesti Facebookissa ja Porin
kaupungin nettisivuilla. https://www.facebook.com/CircwastePori

Peittoon kierrätyspuiston kehittäminen (osahankkeet A.2 ja C.4)
Prizztechin toimenpiteet vuonna 2021
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Circwaste-osahankkeessa A.2 Peittoo Recycling Park (valmisteluhanke) Prizztech jatkoi
yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä tavoitteena löytää uutta kierrätysliiketoimintaa
Peittoon alueelle.
Hankkeessa julkaistiin 19.2.2021 selvitys Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista.
Selvityksen tavoitteena on edistää purkumateriaalien uusiokäyttöä ja tukea tähän
liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Porin seudulla.
Osana hanketyötä Prizztech osallistui Peittoon alueen asemakaavan suunnitteluun
sekä alueelle suuntautuvien investointihankkeiden valmisteluun.
Peittoon alueen tarjoamia mahdollisuuksia sekä kiertotaloutta ja materiaalivirtoja
koskevaa tietoa koottiin hankkeen verkkosivuille, josta ne löytyvät hankkeen
päätyttyäkin. Verkkosivuja päivitetään vielä kaavoitusaineistolla.
Osahankkeessa C.4 on laadittu raportti NdFeB-magneettien kierrättämisen
liiketoimintapotentiaalista. Aihetta on esitelty myös Suomen ympäristökeskuksen
järjestämässä Kiertotalouden kirittäjät -webinaarissa. Tavoitteena on edistää käytöstä
poistettujen tuulivoimaloiden purku- ja kierrätysliiketoimintaa Porin seudulla ja
mahdollisesti myös Peittoon kierrätyspuiston alueella.
Prizztechin hanke päättyy syyskuussa 2021.
Selvitys: Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista: https://www.prizz.fi/media/bio-ja-
kiertotalous/bio-ja-kiertotalous-materiaalit/uutta-liiketoimintaa-purkumateriaaleista.
pdf)
Peittoon kierrätyspuisto – Peittoo Recycling Park verkkosivusto:
https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/bio-ja-kiertotalous/peittoon-kierratyspuisto-
peittoo-recycling-park.html
Raportti: Estimation on business potential of recycled NdFeB magnets:
https://www.prizz.fi/media/teknologiametallit/teknologiametallit-materiaalit
/estimation-on-business-potential-of-recycled-ndfeb-magnets.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä osaltaan tiedoksi raportin Porin
kaupungin CIRCWASTE -osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2021 ja lähettää
vuosiraportin edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 754
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 20.10.2021 kokouksessan § 203 Porin
kaupungin CIRCWASTE -osahankkeiden toteuttaminen vuonna 2021. Lautakunta
päätti merkitä osaltaan tiedoksi raportin Porin kaupungin CIRCWASTE -osahankkeiden
toteuttamisesta vuonna 2021 ja lähettää raportin edelleen kaupunginhallitukselle
tiedoksi.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin Porin kaupungin CIRCWASTE -
osahankkeiden toteuttamisesta vuonna 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Projektipäällikkö
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Kaupunginhallitus
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§ 755
Kansalaisopiston Porin murteen piiri, lahjoitus Porin murteen edistämiseen
PRIDno-2021-4755
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
rahoitusjohtaja
Liitteet

1 Allekirjoitettu alkuperäinen asiakirja 11.10.2021
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)
2 11.10.2021 Kansalaisopiston murrepiirin lahjoitus.
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kansalaisopiston Porin murteen piiri on lähestynyt kaupunkia 11.10 päivätyllä kirjeellä
tarkoituksena lahjoittaa Porin murteen edistämisen huomioimiseksi 15.000 €
pääoman. Kirjeessä esitetään, että em. pääoma voitaisiin tallettaa Porin kaupungin
lahjoitusrahastoon. Lahjoittava taho edellyttää, että lahjoituspääomalla
voitaisiin ylläpitää palkitsemista vähintään 10 vuoden ajan.
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää lahjoittajan toiveiden mukaisesti sekä myös
kulttuuriyksikön päällikköä kuultuaan seuraavia alla olevia jakoperusteita
lahjoitusrahastosta, mikäli kaupunginhallitus päättää ottaa lahjoituksen vastaan
lahjoitusrahastoon.
Kaupungin pankkitilille maksettu lahjoituspääoma sijoitetaan lahjoitusrahastoon.
Kahden peräkkäisen kalenterivuoden aikana lahjoitusta voidaan jakaa max 2.000
euroa siten, että lahjoituspääomalla voidaan ylläpitää palkitsemista vähintään 10
vuoden ajan.
Lahjoituksen ajankohta on jakovuosina 8.3.
Palkinto voidaan jakaa yksityiselle henkilölle, epäviralliselle ryhmittymälle,
rekisteröidylle yhdistykselle tai yritykselle.
Palkinto myönnetään tapauskohtaisesti jollekin ajankohtaiselle teokselle
/esitykselle tms.
Palkittavaksi tahoksi kerätään perusteltuja ehdotuksia avoimesti esim.
nettilomakkeen kautta. mutta kuitenkin niin, että palkittava taho päätetään
erikseen nimettävän työryhmän toimesta, eikä lahjoitusta siis ole
välttämätöntä myöntää millekään ehdotetuista tahoista.
Lahjoituksen saavan tahon päättävä työryhmä koostuu Porin kaupungin ja
erityisesti kansalaisopiston, Satakunnan Museon ja Pori-seuran edustajista sekä
tarvittaessa työryhmän erikseen päättämistä muista vaihtuvista asiantuntijoista.
Lahjoituksen jakamista koordinoi kulttuuriyksikön hallinto ja vastuuhenkilönä
toimii kulttuuriyksikön päällikkö.
Rahoitusjohtaja vahvistaa lahjoituksen vuosittaiset jakoperusteet.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää ottaa vastaan Kansalaisopiston Porin murteen piirin
lahjoituksen ja vahvistaa perustelutekstistä ilmenevät lahjoituksen jakoperusteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kansalaisopiston Porin murteen piiri/Ulla H. Leino, Sivistystoimiala/Kulttuuriyksikön
päällikkö Jyri Träskelin, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Ulla Pynnä, Sarastia Oy
/Pirjo Hellman
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§ 756
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut
PRIDno-2020-6247
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 seuraavaa täyttölupaa:
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Projektipäällikkö, konsernipalvelut, HR-yksikkö, määräaikainen työsuhde, PORI-01-
15-21
Perustelut: Projektipäällikkö vastaa työhyvinvoinnin kehittämisen projektin
kokonaisuudesta yhteistyössä HR-yksikön ja perusturvan asiantuntijoiden kanssa.
Tehtäviin kuuluvat projektisuunnitelmien laatiminen, viestintä, toimenpiteiden
toteuttamisen koordinointi ja projektiryhmän vetovastuu. Projektipäällikön keskeinen
tehtävä on saattaa käytäntöön organisaation yhteiset toimintamallit sekä
yhteensovittaa työhyvinvoinnin projekti osaksi koko tuottavuushanketta sekä toimia
muutosjohtamisessa esimiesten tukena. Projektipäällikkö työskentelee osana HR-
yksikköä yhteistyössä muiden hr:n asiantuntijoiden kanssa. Projektipäällikkö
työskentelee erikseen sovitusti työskentelet hankkeeseen liittyvissä muissa
yhteistyöryhmissä sekä HR-johtoryhmässä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat:
Projektipäällikkö, konsernipalvelut, HR-yksikkö, määräaikainen työsuhde, PORI-
01-15-21
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö
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Perusturvalautakunta, § 275,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 757, 01.11.2021
§ 757
Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Perusturva
PRIDno-2021-4738
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 275
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 14.10.2021 alkaen. Pyydetään
täyttölupaa ulkoisena hakuna.
Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista
asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien
lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvonta. Tehtäviin kuuluvat myös muut
hallintoon, sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.
Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto, sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa
edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, halua tehtävien
kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista
ja kirjallista ilmaisutaitoa.
Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka on 4,657.08€/kk ja työaika on
toimistotyöaika.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää lakimiehen viran, 25710002,
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän
asia osalta heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 757
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Perusturvalautakunta on käsitellyt viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 275.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 14.10.2021 alkaen. Pyydetään
täyttölupaa ulkoisena hakuna.
Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista
asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien
lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvonta. Tehtäviin kuuluvat myös muut
hallintoon, sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.
Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto, sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa
edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, halua tehtävien
kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista
ja kirjallista ilmaisutaitoa.
Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka on 4,657.08€/kk ja työaika on
toimistotyöaika.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna perusturvan
lakimiehen virkaan nro 25710002.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvan yhteiset palvelut yksikön päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta, § 276,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 758, 01.11.2021
§ 758
Täyttölupapyyntö, terveyskeskushammaslääkärin määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen
ajalle 1.1.-31.12.2022
PRIDno-2021-4796
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Terveyskeskushammaslääkäri työskentelee määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 11.1.
-31.12.2021 80 % työajalla Merikarvian hammashoitolassa. Hänen palkkavarauksensa
koostuu kahden hammaslääkärin työajan lyhennyksistä. Esitän, että kyseisen
terveyskeskushammaslääkärin virkasuhdetta jatketaan ajalle 1.1.-31.12.2022.
Merikarvian hammashoitolaan on ollut vaikeuksia saada hammaslääkäriä.
Aikaisemmin siellä on työskennellyt useampi vuokrahammaslääkäri, joiden käyttö
tulee kalliimmaksi kuin suoraan sijaisen käyttö.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskushammaslääkärin viran
määräaikaisen täyttölupapyynnön ajalle 1.1.-31.12.22 kaupunginhallituksen
päätettäväksi siten, että sama viransijainen jatkaa tehtävässä. Pöytäkirja tämän asian
osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 758
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta on käsitellyt viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 276.
Terveyskeskushammaslääkäri työskentelee määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.1.
-31.12.2021 Merikarvian hammashoitolassa 80 % työajalla. Hänen palkkavarauksensa
koostuu kahden hammaslääkärin työajan lyhennyksistä. Esitän, että kyseisen
terveyskeskushammaslääkärin virkasuhdetta jatketaan ajalle 1.1.-31.12.2022.
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Merikarvian hammashoitolaan on ollut vaikeuksia saada hammaslääkäriä.
Aikaisemmin siellä on työskennellyt useampi vuokrahammaslääkäri, joiden käyttö
tulee kalliimmaksi kuin suoraan sijaisen käyttö.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusturvan
terveyskeskushammalääkärin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.-31.12.2022
siten, että sama sijainen jatkaa tehtävässä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Johtava ylihammaslääkäri, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Kaupunginhallitus
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 277,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 759, 01.11.2021
§ 759
Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka 37915004, iäkkäiden palvelut
PRIDno-2021-4794
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 277
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Iäkkäiden palveluissa tule1 1.10.2021 avoimeksi toistaiseksi voimassa oleva
palveluohjaajan työsuhde, 14360002 sekä 1.12.2021 iäkkäiden palveluiden Jokihelmen
esimiehen virkasuhde 37915004.
Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu
sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden
omatoimisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Palveluohjaaja
tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta, liikkumista tukevista palveluista,
päivätoiminnan aloittamista. 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 tullut
vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37915004 muutetaan palveluohjaajan
virkapohjaksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta palkkaan.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan virkaan 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 2 451,59 euroa kuukaudessa, kp 14120905.

Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää muuttaa iäkkäiden palveluiden esimiehen viran
37915004 palveluohjaajan viraksi ja edelleen päättää lähettää palveluohjaajan viran
täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 759
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Iäkkäiden palveluissa on 1.10.2021 tullut avoimeksi toistaiseksi voimassa oleva
palveluohjaajan työsuhde nro 14360002. Avoimeksi tulee 1.12.2021 iäkkäiden
palveluiden Jokihelmen esimiehen virkasuhde nro 37915004. Perusturvalautakunta
päätti kokouksessaan 21.10.2021 § 277 muuttaa iäkkäiden palveluiden esimiehen
viran nro 37915004 palveluohjaajan viraksi ja pyytää täyttölupaa julkisella haulla
palveluohjaajan virkaan.
Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu
sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden
omatoimisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Palveluohjaaja
tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta, liikkumista tukevista palveluista,
päivätoiminnan aloittamista. 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 tullut
vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37915004 muutetaan palveluohjaajan
virkapohjaksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta palkkaan.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan virkaan 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 2 451,59 euroa kuukaudessa, kp 14120905.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisella haulla
perusturvan palveluohjaajan virkaan nro 37915004.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Iäkkäiden palveluiden päällikkö (asiakasohjaus), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Perusturvalautakunta, § 278,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 760, 01.11.2021
§ 760
Täyttölupapyyntö, toimistonhoitajan virka, 1611004, iäkkäiden palvelut, asiakasohjaus
PRIDno-2021-4795
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 278
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Iäkkäiden palveluiden toimistonhoitaja on jäämässä eläkkeelle vuoden
2022 maaliskuun alussa. Pitämättömien vuosilomien vuoksi hän jää pois töistä jo
marraskuun puolessa välissä. Pyydetään täyttölupaa avoimeksi tulevan viran
(1611004) täyttämiseksi julkisella haulla.
Iäkkäiden palveluissa työskentelee kaksi toimistonhoitajaa, joiden tehtävänä on
hoitaa kotihoidon asiakkaiden hoitomaksujen laskeminen ja päättäminen. Uusien
maksupäätösten tekemisen lisäksi toimistonhoitajat tarkistavat vanhojen asiakkaiden
hoitomaksut vuosittain. Heinäkuun alussa voimaan tullut asiakasmaksulaki ja
kotihoidon muuttunut maksutaulukko on lisännyt toimistonhoitajien työtä
asiakkaiden maksujen muutosten myötä. Maksupäätösten tekemisen
lisäksi toimistonhoitajan työhön kuuluu sotainvalidein ja rintamaveteraanien
maksatusten hoitaminen sekä erilaisten pienten avustusten
hoitaminen. Toimistonhoitajan tehtävät edellyttävät ammatillista vuorovaikutusta
mm. tiedon hankintaa ja jakamista, yksilöllistä ohjausta, opastusta ja asiakaspalvelua
maksuasioissa. Toimistohoitajan tehtävä on vastuullinen sekä
itsenäinen ammattitehtävä.
Kelpoisuusvaatimuksena toimistonhoitajan tehtävään on AMK-tutkinto tai vastaava
alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja eduksi katsotaan kokemus
toimistotehtävistä. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 01TOI060 ja
tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 359,37€/kk. kustannuspaikka on 14120901.
Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon ja kustannuspaikka on 14120901.

Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää toimistonhoitajan viran 1611004
täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 760
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 278.
Iäkkäiden palveluiden toimistonhoitaja on jäämässä eläkkeelle vuoden
2022 maaliskuun alussa. Pitämättömien vuosilomien vuoksi hän jää pois töistä jo
marraskuun puolessa välissä. Pyydetään täyttölupaa avoimeksi tulevan viran
(1611004) täyttämiseksi julkisella haulla.
Iäkkäiden palveluissa työskentelee kaksi toimistonhoitajaa, joiden tehtävänä on
hoitaa kotihoidon asiakkaiden hoitomaksujen laskeminen ja päättäminen. Uusien
maksupäätösten tekemisen lisäksi toimistonhoitajat tarkistavat vanhojen asiakkaiden
hoitomaksut vuosittain. Heinäkuun alussa voimaan tullut asiakasmaksulaki ja
kotihoidon muuttunut maksutaulukko on lisännyt toimistonhoitajien työtä
asiakkaiden maksujen muutosten myötä. Maksupäätösten tekemisen
lisäksi toimistonhoitajan työhön kuuluu sotainvalidein ja rintamaveteraanien
maksatusten hoitaminen sekä erilaisten pienten avustusten
hoitaminen. Toimistonhoitajan tehtävät edellyttävät ammatillista vuorovaikutusta
mm. tiedon hankintaa ja jakamista, yksilöllistä ohjausta, opastusta ja asiakaspalvelua
maksuasioissa. Toimistohoitajan tehtävä on vastuullinen sekä
itsenäinen ammattitehtävä.
Kelpoisuusvaatimuksena toimistonhoitajan tehtävään on AMK-tutkinto tai vastaava
alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja eduksi katsotaan kokemus
toimistotehtävistä. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 01TOI060 ja
tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 359,37€/kk. kustannuspaikka on 14120901.
Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon ja kustannuspaikka on 14120901.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna toimistonhoitajan
virkaan nro 1611004.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Iäkkäiden palveluiden päällikkö (asiakasohjaus), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Perusturvalautakunta, § 279,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 761, 01.11.2021
§ 761
Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka, 48337029, sosiaali- ja perhepalveluiden
lapsiperheiden palvelut
PRIDno-2021-4797
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 279
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaali- ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa, sosiaaliohjaajan virka nro
48337029, on vapautunut 1.6.21 lähtien eläköitymisen vuoksi. Vapautuva virka on
lapsiperhepalveluiden perhesosiaalityön sosiaaliohjaajan paikka, ensisijainen
sijoituspaikka on Sote-keskus Lännen tiimi. Määrärahat paikkaan on budjetissa.
Perhesosiaalityön työntekijät tekevät palvelutarpeen arviointeja ja heillä on omia
sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessista.
Sosiaaliohjaaja käsittelee itsenäisesti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyviä
asiakasprosesseja ja tekee niitä koskevat viranhaltijapäätökset vastaten myös muusta
vaativaan ammattitehtävään liittyvästä sosiaalisesta tuesta ja ohjauksesta. Työskentely
perustuu lakiin kirjattuihin määräaikoihin ja asiakasmäärät ovat kasvussa, joten viran
täyttäminen on välttämätöntä.
Tehtävien kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun lain 272/2015 6 §:n mukainen kelpoisuus esim.
sosionomi AMK. Paikka vapautuu tosiasiallisesti 1.1.2022 sijaisen virkamääräyksen
päättyessä. Sosiaaliohjaajan työaika on 36,25 h/vko, palkan hinnoittelukohta on
02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2552,60€/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjaajan viran 48337029
täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 761
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 279.
Sosiaali- ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa, sosiaaliohjaajan virka nro
48337029, on vapautunut 1.6.21 lähtien eläköitymisen vuoksi. Vapautuva virka on
lapsiperhepalveluiden perhesosiaalityön sosiaaliohjaajan paikka, ensisijainen
sijoituspaikka on Sote-keskus Lännen tiimi. Määrärahat paikkaan on budjetissa.
Perhesosiaalityön työntekijät tekevät palvelutarpeen arviointeja ja heillä on omia
sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessista.
Sosiaaliohjaaja käsittelee itsenäisesti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyviä
asiakasprosesseja ja tekee niitä koskevat viranhaltijapäätökset vastaten myös muusta
vaativaan ammattitehtävään liittyvästä sosiaalisesta tuesta ja ohjauksesta. Työskentely
perustuu lakiin kirjattuihin määräaikoihin ja asiakasmäärät ovat kasvussa, joten viran
täyttäminen on välttämätöntä.
Tehtävien kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun lain 272/2015 6 §:n mukainen kelpoisuus esim.
sosionomi AMK. Paikka vapautuu tosiasiallisesti 1.1.2022 sijaisen virkamääräyksen
päättyessä. Sosiaaliohjaajan työaika on 36,25 h/vko, palkan hinnoittelukohta on
02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2552,60€/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna perusturvan
sosiaaliohjaajan virkaan nro 48337029.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lapsiperheiden palveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Perusturvalautakunta, § 280,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 762, 01.11.2021
§ 762
Täyttölupapyyntö, oikomishoidon erikoishammaslääkärin virka, 71286004, suun
terveydenhuolto
PRIDno-2021-4798
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 280
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Oikomishoidon erikoishammaslääkäri on jättänyt 20.9.2021
irtisanoutumisilmoituksensa oikomishoidon erikoishammaslääkärin virasta,
71286004. Palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2022,
irtisanoutumisen syy on siirtyminen vanhuuseläkkeelle. Pyydetään
täyttölupaa oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan,71286004 julkisella haulla
1.5.2022 alkaen.
Porin perusturvassa on kaksi oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa, jotka ovat
olleet täytettynä. Jotta pystymme vastaamaan oikomishoidon tarpeeseen Porin
perusturvan alueella, pitää molempien virkojen olla täytettynä.
Oikomiserikoishammaslääkäri tutkii ja diagnosoi purentavirheen, joka vaatii
oikomishoitoa. Hän tekee hoitosuunnitelman ja ohjaa muita hammaslääkäreitä,
suuhygienistejä ja hammashoitajia hoidon toteutuksessa. Oikomishoidon
erikoishammaslääkäri toteuttaa vaativat ja monimutkaiset
oikomishoidot. Kelpoisuusehtona on erikoishammaslääkärin tutkinto ja palkkaus
hinnoittelussa L2TH4100 on 4750,71€/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää oikomishoidon erikoishammaslääkärin viran
71286004 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 762
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 280.
Oikomishoidon erikoishammaslääkäri on jättänyt 20.9.2021
irtisanoutumisilmoituksensa oikomishoidon erikoishammaslääkärin virasta,
71286004. Palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2022,
Irtisanoutumisen syy on siirtyminen vanhuuseläkkeelle. Pyydetään
täyttölupaa oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan 71286004 julkisella haulla
1.5.2022 alkaen.
Porin perusturvassa on kaksi oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa, jotka ovat
olleet täytettynä. Jotta pystymme vastaamaan oikomishoidon tarpeeseen Porin
perusturvan alueella, pitää molempien virkojen olla täytettynä.
Oikomiserikoishammaslääkäri tutkii ja diagnosoi purentavirheen, joka vaatii
oikomishoitoa. Hän tekee hoitosuunnitelman ja ohjaa muita hammaslääkäreitä,
suuhygienistejä ja hammashoitajia hoidon toteutuksessa. Oikomishoidon
erikoishammaslääkäri toteuttaa vaativat ja monimutkaiset
oikomishoidot. Kelpoisuusehtona on erikoishammaslääkärin tutkinto ja palkkaus
hinnoittelussa L2TH4100 on 4750,71€/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna perusturvan
oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan nro 71286004.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Johtava ylihammaslääkäri, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Perusturvalautakunta, § 281,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 763, 01.11.2021
§ 763
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 36427003, Sosiaali- ja perhepalvelut,
lastensuojelu
PRIDno-2021-4824
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 281
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 36427003 on jäämässä avoimeksi
irtisanoutumisen takia 1.11.2021 alkaen. 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. 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: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro
36427003 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksn
hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 763
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 281.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 36427003 on jäämässä avoimeksi
irtisanoutumisen takia 1.11.2021 alkaen. 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. 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 täyttöluvan julkisena hakuna perusturvan
sosiaalityöntekijän virkaan nro 36427003.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021
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Perusturvalautakunta, § 282,21.10.2021
Kaupunginhallitus, § 764, 01.11.2021
§ 764
Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2021-4793
Perusturvalautakunta, 21.10.2021, § 282
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 tai palkattomiin
poissaoloihin paitsi vammaispalveluiden varahenkilöstöön sijoittuvan kahden uuden
lähihoitajan osalta. Varahenkilöstön avulla turvataan äkillisistä poissaoloista johtuvat
puutokset ja vähennetään siten ulkopuolisten sijaisten käyttöä. Täyttölupaa haetaan
seuraaviin työsuhteisiin;

Iäkkäiden palvelut
sairaanhoitajan työsuhde 46490263, Palvelukoti Jokiranta -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493841 ja 73493978, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493978, Pohjois-Porin kotihoito
sairaanhoitajan työsuhde, 46490417, Merikarvian kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, Palvelukoti Jokihelmi
Terveys- ja sairaalapalvelut
sairaanhoitajan työsuhteen 46490032 hoitovapaan sijaisuus, ajalle 1.1.-31.5.22,
Akuutti lyhytaikaisosasto T5 -> sama sijainen jatkaa
sairaanhoitajan työsuhde, 46490215, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 ->ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490421, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila -> ulkoinen haku
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sairaanhoitajan työsuhde, Sote-keskus Länsi (poliklinikka)-> vakinaistaminen ilman
hakua
Sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 12530164 ja 12530165, vammaispalveluiden asuntola Angervo.
-> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 12530191, vammaispalveluiden asuntola Angervo ->
vakinaistaminen ilman hakua
lähihoitajan työsuhde, 73493221 ja 73493223, vammaispalveluiden asuntola Tyrni ->
ulkoinen haku
ohjaajan (sosiaaliohjaajan) työsuhde 36660063, vammaispalveluiden työkeskus
Monituote
lähihoitajan työsuhde, 73493175, lastensuojelulaitos Keisarinviitta (Lastensuojelu) ->
uudelleensijoitus, tarvittaessa ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhteet (2 uutta) vammaispalveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteisten
täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian
osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 764
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Marie Korsgrund-Rauvola
anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi
Perusturvalautakunta käsitteli työsuhteiden täyttöluvat kokouksessaan 21.10.2021 §
282.
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
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toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,
koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin
poissaoloihin paitsi vammaispalveluiden varahenkilöstöön sijoittuvan kahden uuden
lähihoitajan osalta. Varahenkilöstön avulla turvataan äkillisistä poissaoloista johtuvat
puutokset ja vähennetään siten ulkopuolisten sijaisten käyttöä. Täyttölupaa haetaan
seuraaviin työsuhteisiin:
Iäkkäiden palvelut
sairaanhoitajan työsuhde 46490263, Palvelukoti Jokiranta -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493841 ja 73493978, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493978, Pohjois-Porin kotihoito
sairaanhoitajan työsuhde, 46490417, Merikarvian kotihoito -> vakinaistaminen ilman
hakua
iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, Palvelukoti Jokihelmi
Terveys- ja sairaalapalvelut
sairaanhoitajan työsuhteen 46490032 hoitovapaan sijaisuus, ajalle 1.1.-31.5.22,
Akuutti lyhytaikaisosasto T5 -> sama sijainen jatkaa
sairaanhoitajan työsuhde, 46490215, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 ->ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490421, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, Sote-keskus Länsi (poliklinikka)-> vakinaistaminen ilman
hakua
Sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 12530164 ja 12530165, vammaispalveluiden asuntola Angervo.
-> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 12530191, vammaispalveluiden asuntola Angervo ->
vakinaistaminen ilman hakua
lähihoitajan työsuhde, 73493221 ja 73493223, vammaispalveluiden asuntola Tyrni ->
ulkoinen haku
ohjaajan (sosiaaliohjaajan) työsuhde 36660063, vammaispalveluiden työkeskus
Monituote
lähihoitajan työsuhde, 73493175, lastensuojelulaitos Keisarinviitta (Lastensuojelu) ->
uudelleensijoitus, tarvittaessa ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhteet (2 uutta) vammaispalveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättä myöntää täyttöluvat perusturvan seuraaviin työsuhteisiin:
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Iäkkäiden palvelut
sairaanhoitajan työsuhde 46490263, Palvelukoti Jokiranta -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493841 ja 73493978, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen
haku
lähihoitajan työsuhde, 73493978, Pohjois-Porin kotihoito
sairaanhoitajan työsuhde, 46490417, Merikarvian kotihoito -> vakinaistaminen
ilman hakua
iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, Palvelukoti Jokihelmi
Terveys- ja sairaalapalvelut
sairaanhoitajan työsuhteen 46490032 hoitovapaan sijaisuus, ajalle 1.1.-31.5.22,
Akuutti lyhytaikaisosasto T5 -> sama sijainen jatkaa
sairaanhoitajan työsuhde, 46490215, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 ->ulkoinen
haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490421, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila -> ulkoinen
haku
sairaanhoitajan työsuhde, Sote-keskus Länsi (poliklinikka)-> vakinaistaminen
ilman hakua
Sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 12530164 ja 12530165, vammaispalveluiden asuntola
Angervo. -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 12530191, vammaispalveluiden asuntola Angervo ->
vakinaistaminen ilman hakua
lähihoitajan työsuhde, 73493221 ja 73493223, vammaispalveluiden asuntola
Tyrni -> ulkoinen haku
ohjaajan (sosiaaliohjaajan) työsuhde 36660063, vammaispalveluiden työkeskus
Monituote
lähihoitajan työsuhde, 73493175, lastensuojelulaitos Keisarinviitta
(Lastensuojelu) -> uudelleensijoitus, tarvittaessa ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhteet (2 uutta) vammaispalveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen
haku
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Perusturvan palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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§ 765
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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Perusopetuksen oppilaanohjaaja, vakinainen virkasuhde, Porin suomalainen
yhteislyseon koulu, 1.8.2022 alkaen, PORI-03-125-21.
Perustelut täyttöluvalle: Porin suomalaisen yhteislyseon koulun vakituinen
perusopetuksen oppilaanohjaaja on irtisanoutunut 31.7.2021. Virka
täytetään määräaikaisesti 9.8.2021-30.6.2022. Oppilaanohjaajan viran
täyttäminen on välttämätöntä, sillä kyseessä on lakisääteinen tehtävä.
Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-
03-126-21.
Perustelut täyttöluvalle: Nuorisonohjaaja on irtisanoutunut tehtävästä
31.8.2021 alkaen. Alueellista nuoristyötä toteutetaan työparityöskentelynä,
joten toiminnan jatkumisen kannalta paikan täyttö on välttämätöntä.
Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-
03-131-21
Perustelut täyttöluvalle:Nuorisonohjaaja on irtisanoutunut tehtävästä
22.9.2021 alkaen. Alueellista nuoristyötä toteutetaan työparityöskentelynä,
joten toiminnan jatkumisen kannalta paikan täyttö on välttämätöntä.
Cygnaeuksen koulun rehtori, vakituinen virkasuhde, Cygnauksen koulu,
1.2.2022 alkaen, PORI-03-140-21
Perustelut täyttöluvalle: Viranhaltija on irtisanoutunut 31.1.2022. Viran
täyttäminen on välttämätöntä, koska rehtorius on lakisääteinen tehtävä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää sivistystoimialalle seuraavat täyttöluvat:
Perusopetuksen oppilaanohjaaja, vakinainen virkasuhde, Porin suomalainen
yhteislyseon koulu, 1.8.2022 alkaen, PORI-03-125-21.
Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-
03-126-21
Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-
03-131-21
Cygnaeuksen koulun rehtori, vakituinen virkasuhde, Cygnaeuksen koulu,
1.2.2022 alkaen, PORI-03-140-21
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistystoimiala, HR-yksikkö
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§ 766
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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Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin
Palveluliikelaitos, PORI-16-92-21
Perustelut: Ateriapalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
keittiöt sekä ateriapalvelun asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa
työkohteissa. Ateriapalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on
heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain
varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan ateriapalveluiden
laadullinen osaaminen ja asiakkaan päivän aikataulussa pysyminen sekä
vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on
kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu
luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin.
Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi
Noormarkun varahenkilöstöön ateriapalvelualan dieettikokki
oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta
riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon
vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää
Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin
Palveluliikelaitos, PORI-16-93-21
Perustelut: Ateriapalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
keittiöt sekä ateriapalvelun asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa
työkohteissa. Ateriapalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on
heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain
varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan ateriapalveluiden
laadullinen osaaminen ja asiakkaan päivän aikataulussa pysyminen sekä
vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on
kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu
luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin
Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi
Meri-Porin varahenkilöstöön ateriapalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
94-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
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sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus
WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja
tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos
esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Länsi-Poriin
varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
95-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus
WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja
tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos
esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Keskustan
varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
86-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus
WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja
tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos
esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Herralahden
varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
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henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
87-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on
kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu
luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin.
Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi
Yta:n varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
88-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus
WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja
tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos
esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Maantiekadun
varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
89-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
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Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on
kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu
luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin.
Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi
Kyläsaaren varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan
oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta
riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon
vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää
Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
90-21
Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa.
Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja
äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä.
Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen
sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on
kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu
luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin.
Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi
Joenrannan varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan
oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta
riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon
vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää
Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
Ravintola-catering-ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos,
PORI-16-91-21
Perustelut: Ateriapalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka
korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän
keittiöt sekä ateriapalvelun asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa
työkohteissa. Ateriapalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on
heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain
varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan ateriapalveluiden
laadullinen osaaminen ja asiakkaan päivän aikataulussa pysyminen sekä
vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin
kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn
ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on
kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu
luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin.
Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi
Riihikedon varahenkilöstöön ateriapalvelualan oppisopimusopiskelijan.
Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan
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henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo
olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen
kokonaispalkkakustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat:
Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin
Palveluliikelaitos, PORI-16-92-21
Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin
Palveluliikelaitos, PORI-16-93-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
94-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
95-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
86-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
87-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
88-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
89-21
Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-
90-21
Ravintola-catering-ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos,
PORI-16-91-21
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö, Porin Palveluliikelaitos
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Kaupunginhallitus, § 312,03.05.2021
Kaupunginhallitus, § 767, 01.11.2021
§ 767
Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportointi
PRIDno-2021-1882
Kaupunginhallitus, 03.05.2021, § 312
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 Strategisten yhtiöiden raportit 31.3.2021
Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori
Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot
Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen
mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-31.3.2021 sähköisillä Eemeli-
lomakkeilla.
Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen
asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi
yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut maaliskuun lopun tilanteesta.
Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen yhtiöiden tilanne näyttää positiiviselta. Viisi
yhtiötä ennustaa tilikaudelle 2021 positiivista tulosta ja loput nollatulosta. Lisäksi
Länsirannikon Koulutus, Pori Energia ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ennustavat
tässä vaiheessa, että tilikauden tulos tulee ylittämään budjetoidun tuloksen. Kuluvaan
tilikauteen liittyy kuitenkin vielä myös epävarmuutta johtuen vallitsevasta
koronatilanteesta.
Myös tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää hyvältä. Viisi yhtiötä ennustaa
pääsevänsä kaikkiin tilikauden tavoitteisiin. Vain Pori Energia, Porin Linjat ja Porin YH-
Asunnot ennustavat, että yksi tavoitteista ei täyty.
Kokonaisuutena tilanne on kuitenkin vielä epävarma ja ennusteet tarkentuvat sekä
tavoitteiden että yhtiöiden tulosten osalta tilikauden aikana, kunhan paremmin
nähdään miten mm. koronatilanne kehittyy jatkossa. Kattavampi raportti yhtiöistä
tehdään puolivuotisraportoinnin yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset
evästykset raporttien johdosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 767
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi
Liitteet

1 Länsirannikon Koulutus Oy Q3 2021
2 Pori Energia Oy Q3 2021
3 Porin Linjat Oy Q3 2021
4 Porin Satama Oy Q3 2021
5 Porin Toimitilat Oy Q3 2021
6 Porin YH-Asunnot Oy Q3 2021
7 Prizztech Oy Q3 2021
8 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Q3 2021
9 Pori Energia olennaiset tapahtumat 2021 09
10 Porin Satama Oy_Raportti_Q3_ 2021
11 Osavuosiraportti Prizztech Oy 30.9.2021
Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori
Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot
Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen
mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.9.2021 sähköisillä Eemeli-
lomakkeilla.
Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen
asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi
yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut syyskuun lopun tilanteesta.
Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen yhtiöiden tilanne näyttää melko positiiviselta.
Yhtiöt ennustavat tilikaudelta joko positiivisia tai nolla tuloksia. Pori Energia ennustaa
tilikaudelta jopa edellistä vuotta parempaa tulosta. Tulosennuste on tässä vaiheessa
12,4 miljoonaa euroa, kun viime tilikauden tulos oli 10,7 miljoonaa euroa. Porin
Satama on myös onnistumassa hieman parantamaan liikevaihtoaan ja yhtiö ennustaa
myös tilikaudelta 0,5 miljoonan euron tulosta.
Heikoimmassa tilanteessa tällä hetkellä on Porin Linjat. Yhtiön ennustama nollatulos
riippuu pitkälti koronatuista. Kaupungille on myönnetty joukkoliikenteen koronatukea,
josta yhtiö odottaa 409 tuhannen euron tukisummaa lipputulomenetyksiin. Ilman
tukea yhtiön tulos tulee jäämään merkittävästi tappiolle.
Myös tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää melko hyvältä. Länsirannikon Koulutus
ja Prizztech ennustavat, että ne pääsevät kaikkiin tilikauden tavoitteisiin. Muiden
yhtiöiden osalta joko yksi tai kaksi tavoitetta jää tämän hetkisen tiedon mukaan
toteutumatta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset
evästykset raporttien johdosta.
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Kokouskäsittely
Kaupunginhallituksen käsitellessä tytäryhtiöiden neljännesvuosiraporttia, asian
käsittelyyn ja päätöksentekoon esteellisenä poistui seuraavasti:
Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy)
Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen jäsen)
Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen
puheenjohtaja)
Porin YH-asunnot Oy: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy,
hallituksen jäsen) ja Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen
jäsen).
Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, Prizztech Oy, hallituksen jäsen).
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan
ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arto Nurmi, Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen, Bia Kaski ja Raisa Ranta.
Tiedoksi
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
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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
§ 768
Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-syyskuu 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.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

142 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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
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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

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

150 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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
Valmistelija / 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.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 769
Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2022-2025
PRIDno-2021-1238
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Porin kaupunkin henkilöstösuunnitelma 2022-2025
Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta
mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamisvaateiden muutokset
voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden
sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja
toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua.
Kaupungin henkilöstösuunnitelmassa on esitetty henkilöstösuunnitteluun periaatteet,
henkilöstön määrän ja rakenteen nykytila sekä arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen
kehittymisestä vuoteen 2025. Henkilöstösuunnitelma kokonaisuutena sisältää sekä
toimiala- ja liikelaitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat että kaupunkitasoisen
henkilöstösuunnitelman. Toimiala- ja laitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat on
esitetty lyhennetysti. Niiden omista henkilöstösuunnitelmista löytyvät tarkemmat
tiedot toiminnallisista suunnitelmista sekä arviot henkilöstömäärän ja -rakenteen
kehittymisestä.
Kaupungin johtoryhmä piti henkilöstösuunnittelun työpajan 23.8.2021. Työpajan
tarkoituksena oli keskustella toimialojen ja laitosten henkilöstösuunnitelmista ja sopia
mahdollisista toimialojen ja laitosten välisistä henkilöstösuunnitelmiin liittyvistä
toimista. Työpajassa nousi esille erityisesti vaikeudet työvoiman saatavuudessa sekä
hyvinvointialueille 1.1.2023 tapahtuvan siirtymisen vaikutukset kaupungin
henkilöstösuunnitteluun.
Kaupunkitason henkilöstösuunnitelma osoittaa henkilöstön määrän kasvavan vuonna
2022. Tämä johtuu perusturvan suunnitelmasta, joka sisältää lakivelvoitteisia
henkilöstön lisäämisiä sekä oletuksen, että avoimet tehtävät saadaan täytettyä.
Vuonna 2023 henkilöstön määrä puolittuu sillä sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä
hyvinvointialueille. Uudistuksella on näiden lisäksi vaikutusta erityisesti Porin
Palveluliikelaitoksen toimintaan, joka on huomioitu esitetyissä henkilötyövuosiluvuissa
puolittamalla ammattinimikkeiden henkilötyövuodet vuosilta 2023–2025.
Koulutussuunnitelmia ei ole yhdistetty henkilöstösuunnitelmaan, vaan ne käsitellään
omana kokonaisuutena sisäisen koulutusohjelman laadinnan ja työllisyysrahastosta
haettavan koulutuskulukorvauksen apuvälineinä.
Liitteenä on Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2022–2025.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Porin kaupungin henkilöstösuunnitelman 2022–
2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
Merkitään, että kokous oli tauolla 16.57 -17.27. Merkitään, että Petri Huru poistui
tauon aikana 17.27.
Tiedoksi
HR-yksikkö, perusturva, tekninen toimiala, sivistystoimiala, elinvoima- ja
ympäristötoimiala, Porin palveluliikelaitos, Porin Vesi, Satakunnan pelastuslaitos,
Tuomas Hatanpää
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 19,04.05.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 24,15.06.2021
Tarkastuslautakunta, § 60,14.09.2021
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 45,14.09.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 172,15.09.2021
Perusturvalautakunta, § 205,16.09.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 32,16.09.2021
Tekninen lautakunta, § 217,21.09.2021
Sivistyslautakunta, § 206,28.09.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 193,29.09.2021
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 53,29.09.2021
Perusturvalautakunta, § 251,30.09.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 17,14.10.2021
Kaupunginhallitus, § 717,18.10.2021
Kaupunginhallitus, § 770, 01.11.2021
§ 770
Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
PRIDno-2021-1891
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 04.05.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Vuoden 2022 talousarvion laadinta on pelastuslaitoksen osalta käynnistetty 20.4.
pidetyllä valmistelukokouksella pelastuslaitoksen ja Porin kaupungin talousyksikön
välillä. Pelastuslaitoksen osalta talousarvion laadintaprosessi on normaalia pidempi,
koska prosessi sisältää kesän aikana tapahtuvan kuntien kuulemisen.
Koronapandemian ja kuntavaalien siirtymisen johdosta Porin kaupungin
talousarvioprosessi muuttuu kuluvana vuonna aiemmasta. Talous- ja hallintojohtaja
tulee antamaan toukokuussa toimialoille teknisen raamin suunnittelun pohjaksi. Porin
kaupunginhallitus antaa toimialoja sitovan talousarvioraamin todennäköisesti vasta
elokuussa. Talousarvioprosessin rinnalla kulkee henkilöstösuunnitelma ja
koulutussuunnitelma.
Pelastuslaitoksen talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:
4.5.2021 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii
talousarvioluonnoksen näiden mukaan.
1.6.2021 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä
täydentää ohjeistusta tarvittaessa.
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Syyskuussa 2021 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta
talousarvioesityksestä. Toimialojen tulee jättää omat talousarvioesitykset Porin
kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuusto päättää
talousarviosta joulukuun kokouksessa.
Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja
paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan
30.11.2021 pidettävään kokoukseen.
Pelastuslaitos on kahtena edellisenä vuotena tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen.
Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan 2021 tilinpäätöksestä tehty
analyysi ja talousarvio vuodelle 2022 laaditaan tasapainoiseksi. Käynnissä oleva
Hyvinvointialuevalmistelu, sekä pelastustoimen kehittämishankkeet tuovat ensi
vuoden talousarvioon muutoskustannuksia, joista kaikista ei ole vielä varmuutta.
Esimerkiksi turvallisuusverkon palveluiden laajempi käyttöönotto tuo merkittäviä
lisäkustannuksia pelastuslaitoksen ICT-kustannuksiin, mutta vielä ei ole täyttä
varmuutta siitä, missä määrin palvelut ovat ensi vuonna käytössä. Pelastuslaitoksen
toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen selvitys on käsittelyssä ja
mahdolliset toimenpiteet tulevat johtokunnan käsittelyyn syksyllä.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa
ohjeistuksen talousarvion laadintaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 15.06.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 TA 2022 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan
Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa
valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään
palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasossa tulee ottaa huomioon myös poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo
aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.
Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi
kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti alueen pelastustoimen
palvelutasosta vuosille 2021–2025 kokouksessaan 19.1.2021 (§ 6).
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen
mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella.
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Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty
asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.
Pelastuslaitos on kahtena edellisenä tilikautena tehnyt merkittävän ylijäämän, joka on
siirtynyt pelastuslaitoksen taseeseen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa
huomioidaan aiempien vuosien toteutuma. Lisäksi talousarvion laadinnassa pyritään
ennakoimaan toimialaan kohdistuvat muutokset, joilla on merkittäviä
talousarviovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastus-ICT:n järjestelmämuutokset,
jotka arvion mukaan realisoituvat ensi vuodesta alkaen.
Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet.
Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta päättää, että talousarvio vuodelle 2022 laaditaan voimassa olevan
palvelutasopäätöksen pohjalta ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi
menoiksi 17 000 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja
kiinteistökorvaukset.
Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta, 14.09.2021, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Liitteet

1 Tarkastustoimi 2022 talousarvioesitys
Kuntalain 121 § 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
"valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja
talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."
Talousarvion määrärahakehys ja perusteet
Tarkastustoimen määrärahakehys vuodelle 2022 on -505 000 € (muutettu
käyttösuunnitelma 2021 -502 042 € ).
Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon 1,5 % palkankorotusten
vaikutus v. 2022.
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Palvelujen ostoissa suurimman erän muodostaa lakisääteinen tilintarkastus.
Toiminnalliset muutokset
Tarkastustoimessa vakituisen henkilöstön määrä on vuodesta 2020 lähtien ollut 20
prosenttia aiempaa pienempi. Suunnitteluvuodelle ei ole toiminnallisia muutoksia.
Tarkastustoimen talousarvioehdotus noudattaa kaupunginhallituksen päättämää
määrärahakehystä -505 000 €.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan tarkastustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022
2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa välittömästi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 14.09.2021, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Palveluliikelaitos, käyttötalousarvio vuodelle 2022
2 Palveluliikelaitos, investoinnit vuodelle 2022
Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvio on laadittu ohjeen mukaisesti 1.110.799
€ vuosikatteeseen. Investointisuunnitelma on tehty kaupungin talousyksikön ohjeen
mukaisesti 290.000 €.
Liikelaitoksen toiminta ja talousarvio on suunniteltava niin, että pitkällä aikavälillä
tulorahoituksen tulee kattaa kaikki toiminnan kustannukset.
Palveluliikelaitoksen sitovat erät ovat kaupungille maksettava peruspääoman korko
324 996 € sekä investointien enimmäismäärä. Lyhytaikaisen velan korkoprosentti on
3% ja velan kassalimiitti 1 M€.
Laskennalliseen palkkojen nousuun tuli varautua 1,5 % korotuksilla verrattuna vuoden
2021 palkkatasoon.
Kaupungin ohjeen mukaan suunnitelmavuosille 2023 - 2024 ei budjetoitu.
Ehdotus
Esittelijä: Jani Sundell, vs. johtaja
Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksen.
Päätös
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Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 15.09.2021, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2022
2 Lausuntopyyntö jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle 2022
3 Eurajoen kunnan lausunto Porin seudun jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle
2022
4 Nakkilan kunnan lausunto Porin seudun jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle
2022
5 Nakkilan kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
6 Eurajoen kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
7 Ulvilan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022

Oheismateriaali
1 Lausuntopyyntö ympäristöterveydenhuollon talousarviosta vuodelle 2022
Perustelut
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa
ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat
toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen
kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.
Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua
kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin
sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–
28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon tullaan varautumaan, on
yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon
palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi.
Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti
henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on
arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne
päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu
päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia
ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -
määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa
tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
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Talousarvion määrärahakehys ja perusteet
Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt toista kertaa.
Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon
elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan
ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa
toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala
kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -22.617.000
euroa. Kehys on muodostettu vuoden 2021 kehyksen pohjalle, johon on lisätty
palkankorotusvaraus 226.000 euroa. Kehyspohjaan on lisätty myös ICT-yksikön
207.000 euroa, joka koostuu kaupunkikonsernissa tehtävistä tietojärjestelmien
vaihdoista, lisenssikustannusten kasvusta sekä työasemien vaihdosta kannettaviin ja
lisäksi suunnittelu- ja kehittämisyksikön EU-rahoitteisen Circwaste-hankkeen
kolmannen vaiheen omarahoitusosuus 47.000 euroa. Lisäksi ICT-yksikön
investointimäärärahoista on siirretty 250.000 euroa pysyväissiirtona käyttötalouteen
puhelinhankintaprosessin vaihtuessa leasing-malliin. Leasing-siirtymässä on
huomioitu Perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen siirtyminen
hyvinvointialueelle niin, että heidän osaltaan leasing-sopimukset tehdään 24
kuukaudeksi ja ovat toimittajan puolelta siirrettävissä hyvinvointialueelle.
Toimialalta on siirretty avustusmäärärahoja konsernipalveluihin 180.927 euroa, koska
avustukset painottuvat jatkossa yhä enemmän yhdistysten kanssa solmittaviin
kumppanuussopimuksiin. Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon
eläinlääkinnän pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi, Prizztech Oy:n
ostopalvelusopimuksen pieneneminen sekä ICT-yksikössä syntyneet
sopimusteknilliset kustannussäästöt.
Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja
joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta.
Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Investoinnit 2022
Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin
kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve
vuonna 2022 on 1,15 M euroa, joka on 250.000 euroa vähemmän kuin suunniteltu.
Puhelinten hankinnassa siirrytään 36 kk:n leasing-malliin, johon vapautetaan 250.000
euroa investointimäärärahoista pysyväissiirtona käyttötalouteen. ICT-investoinneissa
otetaan erityisesti huomioon tiedonhallintalain (906/2019) vaatimat investoinnit
tietoturvaan.
Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja
rakentaminen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M
euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa
vuonna 2022. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion
yleissuunnitelman toteuttaminen sekä ulkoilureitistön kehittämisen jatkaminen.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

164 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Karhureitin yleisökäyttö on moninkertaistunut korjaustoimien, markkinoinnin ja
pandemian vaikutuksesta, joten reittien lisääntyneen huoltotoiminnan
varmistamiseksi on resursoitava myös luontopajan välineistöön. Työllisyyspalveluiden
luontopajatoimintojen aineellisiin hyödykkeisiin varataankin 40.000 euroa sekä
työpajatoiminnan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa. Toimialan irtaimiston
hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta käy evästyskeskustelun v. 2022
talousarvioesityksestä ja lautakunta toteaa, että talousarvioesitys hyväksytään
seuraavassa kokouksessa 29.9.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 205
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 ja
taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden
kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion
laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason
nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin
mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Talousarvioesitykset palautetaan
talousyksikköön 24.9.2021 mennessä.
Talous
Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2022 on -331 390 000 € (muutos vuoteen 2021
-19 668 000 € / 6,3 %). Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 -311 722 000 € ja muutettu
käyttösuunnitelma vuodelle 2021 -314 563 415 €.
Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lainsäädännöllisinä muutoksina
asiakasmaksulain muutos (toimintatulojen vähennys 4 miljoonalla eurolla, summaa
tarkennettu elokuussa 3 miljoonaksi euroksi) ja lastensuojelun asiakasmitoituksen sekä
jälkihuollon ikärajan nosto (toimintamenojen lisäys 0,5 miljoonalla eurolla). Iäkkäiden
tehostetun palveluasumisen yksityisten hinnankorotuksiin on varattu 3,9 miljoonaa euroa
ja palvelujen ostoissa varaudutaan yleisesti noin 1,1 miljoonan euron kasvuun. Lisäksi
erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on lisätty 9 miljoonaa euroa Satasairaalan
talousarvioehdotukseen perustuen, summaa tarkennettu elokuussa 8 miljoonaan
euroon. Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten
vaikutus v. 2022, mikä on 1,8 % -1,8 miljoonaa euroa.
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Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja vuokrat ovat arvioitu vuoden 2021
talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla
on otettu huomioon talousarvio raamissa huomioidut sopimuskorotukset ja
kilpailutukset. Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022
talousarviossa vaan odotus on, että nämä kustannukset katetaan valtion toimesta.
Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-
alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu
huomioon asiakasmaksulain muutokset.
Henkilöstö
Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Kehyksessä on
varauduttu valtakunnallisiin arvioihin perustuen mahdollisiin 1,8 prosentin
palkankorotuksiin vuonna 2022. Koska uusi sopimuskausi alkaa kesken vuoden, on
laskennallinen henkilöstökulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,5
prosenttia (3,8 M€). Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen
nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman
todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja
talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän
muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Toiminnalliset muutokset ja palvelualueiden esitetyt tarpeet (esim. henkilöstö)
Valtion päätöksistä, jotka vaikuttaisivat perusturvan palveluihin, ei vielä tässä vaiheessa
ole tietoa. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia
toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.
Sosiaali- ja perhepalvelut
Työikäisten palvelut:
Sote-keskusten sosiaaliohjaus- ja sosiaalityön turvaamiseksi on tarve 1 virassa
olevalle sosiaaliohjaajalle (40 000 €). Perustelut: Toimeentulotuen asiakasmäärät
ovat kasvaneet alkuvuodesta verrattuna viime vuoteen. Kuntouttavaan
työtoiminaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen on lisääntynyt asiakasohjaus siinä
määrin ettei palveluun pystytä vastaamaan olemassa olevalla resurssilla. Uutena ja
kasvavana asiakasryhmänä tulee olemaan paikkakunnalle jäävät henkilöt ilman
myönteistä oleskelulupaa (paperittomat)
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Vammaispalvelut:
Vammaispalvelun johdon vahvistaminen asumispalveluista 1 vastaavalla
esimiehellä (60 000 €)
Vaikeavammaisten asumisyksikkö: mitoituksen vahvistaminen 1-3 htv (Avin
ohjeistuksen mukaisesti) 120 000€.
Edellä olevat esitykset eivät sisälly talousarvio raamiin 2022.
Lastensuojelu:
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8 sosiaalityöntekijöiden viran lisäys (430 000 €) jotta 35 asiakasta / sos.tt toteutuu ja
systeemisen työotteen toteuttaminen mahdollistuu kolmella konsultoivalla
sosiaalityöntekijällä, Lastensuojelulain muutos esitetty tulevan voimaan 1.1.2022
Sisältyy talousarvio raamiin 2022
Jälkihuollossa olevien ikärajan nosto 25 ikävuoteen 1.1.2020 alkaen on lisännyt
asiakkaiden määrää, joita hoitamaan tarvitaan 2 sosiaaliohjaajan virkaa lisää (80 000
€).
Sisältyy talousarvio raamiin 2022. Nimikkeeseen korjaus sosiaaliohjaaja.
Laitosmäärän lisääntyessä tarvitaan 1 johtava sosiaalityöntekijä (70 000 €)
kehittämään omaa palvelutuotantoa yhdessä laitosten esimiesten kanssa
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Perhehoito on lastensuojelussa aina ensisijainen sijoitusmuoto, myös kiireellisissä
sijoituksissa. Jotta vastaanottoperhetoimintaa pystytään ylläpitämään ja
kehittämään, niin toimintaan tulee palkata 2 sosiaaliohjaajaa (80 000 €)
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Laitoksessa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisääminen
2-4 työntekijällä (80 000 – 160 000 €) turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon
takaamiseksi.
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Terveys- ja sairaalapalvelut
Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto: 1th+1 lääkäri kouluterv. ja 1th+1 lääkäri opp.terv.
huolt. 280 000 €
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Akuutti kotikeskus tarvitsee 6 sairaanhoitajaa lisää (300 000 €)
- Infuusiopoliklinikan potilaiden hoitamiseksi 24/7 (kotoa antibioottitiputukselle tulevat
potilaat 1-4 krt/vrk)
- Kotisaattohoidon yöaikaisten ongelmien hoito
- Kotihoidon 24/7 sekä asumisyksiköiden hoitajien yöaikainen konsultointi
- Antibioottipumppupotilaiden yöaikainen turva
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Sairaalapalveluiden varahenkilöstöön 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja lisää
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Avosairaanhoidon infektiovastaanoton pysyvä toiminta vaatii (arvio tehty toimintaan
ilman koronaa). Tämä resurssointi osaltaan vaikuttaa myös TH-lain muutoksen
kautta tulevaan hoitotakuumuutokseen (7pv).
- 0-1 osastonhoitaja
- 2-3 terveyskeskuslääkäriä
- 4-5 sairaanhoitajaa vastaanottotoimintaan
- 5-8 sairaanhoitajaa ajanvarausneuvontapuhelimeen
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- 1 osastonsihteeri/palveluneuvoja
- 1 lähihoitaja
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Terveydenhuoltolain muutos (hoitotakuu), STM074:00/2019 Säädösvalmistelu:
suunterveydenhuolto (3 kk) ja Sotekeskus lääkäri (7 vrk). Säädös tullut tietoon vasta
syksyllä 2022.
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Iäkkäiden palvelut
Ennaltaehkäiseviin palveluihin:
1 päivätoiminnan esimies
3 muistihoitajaa
Yhteensä 210 000 €
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Asiakasohjaus:
Toimistotyöntekijä asiakasmaksualennuksien valmisteluun 35 000 €
Laatu-/valvontakoordinaattori 54 000 €
Palveluohjaaja 40 000 €
RAI-koordinaattori 54 000 €
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista, vanhuspalvelulain muutos 1.10.2020
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Kotihoito:
Kotihoidon esimiehet kotiuttamistiimiin, varahenkilöstölle ja Pohjois-Poriin 180 000
€
Sosiaalityöntekijä 54 000 €
Valviran ohjekirje, ”Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden , kuten muistisairaiden
henkilöiden, palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva
sosiaalityöntekijä.”)
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
Irtaimen investoinnit 2022
Irtaimen omaisuuden investointikehys on 1 200 000 €. Määrärahaa käytetään
tietojärjestelmien päivittämiseen 1 000 000 € ja irtaimiston investointeihin 200 000 €.
Tuottavuusohjelma 2022
Tuottavuusohjelma perustuu NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa laadittuun
loppuraporttiin ja perusturvalautakunnan hyväksymään toimenpidesuunnitelmaan.
Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2022
määrärahaa seuraavasti:
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Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa 1,06 M€.
Palvelurakenteen keventäminen; ikäihmiset 3,03 M€, lastensuojelu 0,075 M€, ja
vammaispalvelut 0,2 M€. Digihankkeet 0,385 M€ ja henkilöstön työhyvinvointi 0,3 M€.
Yhteensä tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 tarvitaan
lisämäärärahaa 5,05 M€.
Talousarvion toiminnallinen osuus (TOP 11)
Talousarvion
toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti
merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön
controller-tiimi valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan
suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin
tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä
prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen.
Lisäksi kaupunkikehitys-ja elinvoimakokonaisuus esitetään omana tavoitteellisena osiona.
Talousarvion liitteet lisätään esityslistalle myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi ja varsinainen käsittely kokouksessa 30.9.2021.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 16.09.2021, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Ekberg
petri.ekberg@satapelastus.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Talousarvion valmistelu 2022, toimialan tilannekatsaus

Oheismateriaali
1 Jämijärven kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
2 Eurajoen kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
3 Ulvilan kaupungin lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
4 Nakkilan kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
5 Huittisten kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
6 Siikaisten kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
7 Euran kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
8 Kokemäen kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
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9 Pomarkun kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
10 Säkylän kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
11 Harjavallan kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
12 Kankaanpään kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
13 Porin kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
14 Rauman kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
15 Yhteenveto kuntien TA2022 lausunnoista
16 Henkilöstösuunnittelu_2021_SPEL
17 Koulutussuunnitelmalomake, Satakunnan pelastuslaitos
Pelastuslaitos pyysi kuntien lausuntoja vuoden 2022 talousarvioesityksestä 31.8.2021
mennessä. Kuntien antamat lausunnot ja lausuntojen pohjalta tehty tiivistelmä ovat
esityslistan liitteenä. Kuntien antamissa lausunnoissa puolletaan tehtyä
talousarvioesitystä ja useammassa myös kannustetaan jatkamaan pelastuslaitoksen
toiminnan ja palveluiden kehittämistä ulkoisen selvityksen pohjalta.
Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen
mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmat on laadittu talousarvioehdotukseen tukeutuen.
Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä
toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin
sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.
Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 21 881 225 €, ja päättyy
vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen sisällön ja päättää esittää Porin
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi
pelastuslaitokselle talousarvion, jonka kuntalaskutus on 21 881 225 € ja joka päättyy
vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi
pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2022.

Tekninen lautakunta, 21.09.2021, § 217
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Haavisto
erja.haavisto@pori.fi
talouspäällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Tekninen toimiala, infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit 2022 selitysosa
2 Tekninen toimiala, tilannekuva ja riskiarvio 2022
3 Tekninen toimiala, tiloihin kohdistuvat investoinnit 2022 selitysosa
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4 Tekninen toimiala, irtaimen omaisuuden investoinnit
5 Tekninen toimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2022
6 Tekninen toimiala, tilatehokkuus, top 11 -prosessi
7 Tekninen toimiala, infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit 22-26
8 Tekninen toimiala, tiloihin kohdistuvat investoinnit 22-26
Laadintaohjeiden mukaan toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset
vuosille 2022-2024 tulee käsitellä lautakunnassa syyskuun aikana. Hyvinvointialueen
käynnistäminen 1.1.2023 vaikuttaa suunnitelmavuosien tulo- ja menoarvioihin, jotka
ovat vielä tässä vaiheessa valmistelussa. Suunnitelmavuosia ei siten esitetä
talousarvion käsittelyn yhteydessä, vaan ne syötetään vasta kaupunginjohtajan
esittelyvaiheeseen.
Talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on
aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio,
joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset sekä
varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu
osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta
henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon.
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta
kehyksestä 30.8.2021. Teknisen toimialan sitovuustaso valtuustoon nähden on muista
toimialoista poiketen toimintamenot. Määrärahakehys toimintamenojen osalta on
vuodelle 2022 -50 862 000 euroa. Kehykseen tehtiin seuraavat muutokset vuodesta
2021
Itä-Länsi pesäpallo-ottelun määrärahan vähennys 150 000 euroa
Kahden sisäisesti siirtyneen henkilön palkkamäärärahan lisäys 80 000 euroa
Jätehuollon yhtiöittämiskuluihin lisäys 200 000 euroa
Yleiskorotuksiin lisäys 195 000 euroa
Lisäksi toimintatuottojen arviota laskettiin 95 000 euroa yhdistyksille avustuksina
myönnettävien vuokrahuojennusten vuoksi. Huojennukset vähentävät tilayksikön
perimiä vuokria.
Talousarvion 2021 tapaan ovat toimialat yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön
controller-toiminnon kanssa valmistelleet prosessikuvaukset toimintakatteeltaan 11
suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista. Teknisellä toimialalla on näistä yksi –
tilatehokkuus. Liitteenä on prosessin tilannekuva, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän
aikavälin toiminnalliset tavoitteet, toimenpiteet niihin pääsemiseksi ja mittarit.
Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvioesitys on vahvistetun kehyksen
mukainen.
Investointiohjelma sisältää sekä infrastruktuuriin että tiloihin kohdistuvat investoinnit.
Kehyksen mukainen investointitaso on 45 613 000 euroa. Teknisen toimialan esittämä
investointisuunnitelma on kehyksen mukainen. Infraan kohdistuvien investointien
osuus on 15 596 000 euroa. Tilainvestointien osuus on 30 017 000 euroa, josta
uudiskohteiden osuus on 21 847 000 euroa. Infrainvestointeihin sisältyy erillisiä
kaupunkikehitysinvestointeja 580 000 euroa, joilla tuetaan kaupungin elinvoiman
kehittämistä.
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Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2022 ovat Vähärauman koulun ja Pohjoisporin
monitoimitalon uudisrakennukset. Infrainvestoinneista merkittävimmät
kokonaisuudet kohdistuvat katujen perusparantamiseen ja uudelleen asfaltointiin
sekä pää- ja kokoojakatuihin. Yksittäisistä hankkeista suurin on Jokikeskuksen
jatkaminen.
Teknisen toimialan talousarvio muodostuu liitteinä olevista käyttötalousosasta, TOP11
-prosessista Tilaehokkuus, investointiosasta selvityksineen ja toimialan tilannekuvasta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle päätettäväksi oheisen liitteen mukaisen:
- Toimialan käyttötalousarvion vuodelle 2022
- Toimialan tilannekuvan ja riskiarvion
- Investointiohjelman ja selitysosiot vuosille 2022-2026
- Irtaimen omaisuuden investoinnit
- TOP11 -prosessi Tilatehokkuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 28.09.2021, § 206
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, tilannekuva
2 Perusopetus, prosessikuvaus
3 Lukiokoulutus, prosessikuvaus
4 Varhaiskasvatus, prosessikuvaus
5 Sivistystoimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2022
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa
ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat
toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa
esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa
huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.
Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–
2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman nousu, johon
esityksissä tulee varautua, on yhteensä noin 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon
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verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu
esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman
todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.
Palkkojen sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan
tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi elokuussa
siirryttäessä FPM-syötössä kehysvaiheesta esitysvaiheeseen sekä tarvittaessa
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Eläkemenoperusteinen maksu laskee
Kevan arvion mukaan vuoden 2021 ennakkosummasta. Talousyksikkö on syöttänyt
budjetoitavat summat yhdelle kustannuspaikalle per toimiala. Tämä kustannus
vyörytetään toimialan kustannuspaikoille erikseen kuntien automaattisen
talousraportoinnin toteutuksessa määriteltyjen jakoperusteiden mukaisesti.
Henkilöstösuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja
talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -
määrän sekä osaamistarpeiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon
aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstösuunnittelun kokonaisprosessiin kuuluvat
sekä henkilöstö- että koulutussuunnitelman laadinta. Henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka
kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia
palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen
järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja
taloudellisia riskejä.
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin
taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman
kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi on valmistellut yhteistyössä toimialojen
kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset
vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat
toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan
käyttötalousosan yhteyteen. Sivistystoimialalla on edellä manituista prosesseista
kolme: perusopetus, lukiokoulutus ja varhaiskasvatus. Prosessikuvaukset ovat osittain
tilastollisten tietojen osalta kesken. Päivitettävät kohdat on merkitty keltaisella, ja ne
tarkistetaan vielä ajantasaisiksi varsinaiseen talousarviokirjaan.
Talousarvion määrärahakehys ja perusteet
Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on
-113.023.000 €. Määrärahakehyksessä on otettu huomioon seuraavat lisäykset
vuodelle 2022: palkankorotusvaraus - 1.390.000 euroa, oppivelvollisuusiän
laajentaminen - 690.000 euroa, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistaminen
- 260.000 euroa, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen - 700.000 euroa,
joukkoliikenteen muutosten vaikutus koulukuljetuskustanuksiin - 500.000 euroa,
IceHearts -lisäryhmä - 50.000 euroa, Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa
valmisteltava yhteistyösopimus - 10.000 euroa
Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten
vaikutus talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti sekä toiminnallisten
muutosten vaikutukset.
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Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja
siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset,
korkeakoulutoiminnan avustukset, kotikuntakorvaukset sekä päivähoidon
palvelusetelimenot.
Tarvikeostoissa on otettu huomioon toiminnalliset muutokset. Määrärahat on
arvioitu vuoden 2021 talousarvioon ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen
Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä liikunnan ja kulttuurin
avustukset.
Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.
Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista,
pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus)
sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista.
Toiminnalliset muutokset
Vuoden 2021 aikana on toteutettu lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden taloudelliset
vaikutukset tuntuvat myös vuoden 2022 aikana.
Oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia
laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki
astui voimaan 1.8.2021. Lain myötä koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan ohjaus ja
valvontavelvollisuudet kasvoivat. Lisäksi toisen asteen maksuttomuus tarkoittaa sitä,
että lukiokoulutuksessa tarvittavat materiaalit, laitteet ja välineet ovat
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille maksuttomia, ja koulutuksen
järjestäjän on ne kustannettava.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 alkaen siten, että
asiakasmaksuja alennettin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31
prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin.
Varhaiskasvatuslain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Varhaiskasvatuslakia
muutettiin 1.8.2021 alkaen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta. Samalla
lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa havaituista
epäkohdista. Lisäksi varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutoksia 1.8.2022 alkaen.
Muutokset liittyvät varhaiskasvatuksessa järjestettävään lasten tukeen
Oppilas- ja opiskelijahuollon resurssoinnin saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle
tehtiin päätös neljän uuden koulupsykologin palkkaamisesta 1.8.2021 alkaen.
Kustannusvaikutukset, jotka aiheutuvat edellä mainituista muutoksista, on otettu
huomioon talousarviokehyksessä ja talousarvioesityksessä. Kaikkien muutosten
talousvaikutuksia ei kyetä vielä tässä vaiheessa tarkasti arvioimaan. Esimerkiksi
varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista poikkeamisen kustannuksiin vaikuttaa
hoidossa olevien lasten määrä. Henkilöstön mitoitus, organisointi sekä joustava käyttö
päivähoitoyksiköiden sisällä ja välillä mahdollistuu paremmin ja sijaisten tarve
vähenee, mikäli hoidossa olevien lasten määrä edelleen vähenee.
Sivistystoimialan talousarvioesitys on annetun määrärahakehyksen mukainen.
Esityksessä on lähdetty siitä, että vuonna 2022 palveluja kyetään järjestämään
normaalilla tavalla. Lähtökohtana on, että koronapandemia ei haittaa toimintaa eikä
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vaikuta talouteen enää vuonna 2022. Määrärahakehys on erittäin tiukka ja edellyttää
säästäväistä toimintatapaa.
Irtaimen investoinnit
Sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahalla,1.440.000 euroa,
hankitaan 4. ja 7. luokkalaisten henkilökohtaiset Chromebook-laitteet sekä
oppivelvollisuusiän laajentumisen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämät lukion
1. luokan oppilaiden tietokoneet. Lisäksi määrärahalla hankitaan koulujen ja
päiväkotien uudis- ja korjauskohteiden ensikertaisen varustamisen opetusvälineistöä
ja kalustoa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimialan talousarvion vuodelle 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 29.09.2021, § 193
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2022
2 Lausuntopyyntö jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle 2022
3 Eurajoen kunnan lausunto Porin seudun jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle
2022
4 Nakkilan kunnan lausunto Porin seudun jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle
2022
5 Lausuntopyyntö ympäristöterveydenhuollon talousarviosta vuodelle 2022
6 Eurajoen kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
7 Nakkilan kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
8 Ulvilan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
9 Harjavallan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022.
Perustelut
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa
ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat
toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen
kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.
Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua
kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin
sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–
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28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon tullaan varautumaan, on
yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon
palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi.
Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti
henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on
arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne
päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu
päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia
ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -
määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa
tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa
talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet
Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt toista kertaa.
Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon
elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan
ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa
toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala
kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -22.617.000
euroa. Kehys on muodostettu vuoden 2021 kehyksen pohjalle, johon on lisätty
palkankorotusvaraus 226.000 euroa. Kehyspohjaan on lisätty myös ICT-yksikön
207.000 euroa, joka koostuu kaupunkikonsernissa tehtävistä tietojärjestelmien
vaihdoista, lisenssikustannusten kasvusta sekä työasemien vaihdosta kannettaviin ja
suunnittelu- ja kehittämisyksikön EU-rahoitteisen Circwaste-hankkeen kolmannen
vaiheen omarahoitusosuus 47.000 euroa. Lisäksi ICT-yksikön investointimäärärahoista
on siirretty 250.000 euroa pysyväissiirtona käyttötalouteen puhelinhankintaprosessin
vaihtuessa leasing-malliin. Leasing-siirtymässä on huomioitu Perusturvan ja
Satakunnan pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle niin, että heidän
osaltaan leasing-sopimukset tehdään 24 kk ja ovat toimittajan puolelta siirrettävissä
hyvinvointialueelle. Toimialalta on siirretty avustusmäärärahoja konsernipalveluihin
180.927 euroa, koska avustukset painottuvat jatkossa yhä enemmän yhdistysten
kanssa solmittaviin kumppanuussopimuksiin.
Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon eläinlääkinnän
pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi, Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen
pieneneminen sekä ICT-yksikössä syntyneet sopimusteknilliset kustannussäästöt.
Toimintatuotoissa suurimmat euromääräiset muutokset tulevat joukkoliikenteen
järjestämistavan muutoksesta sekä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön uudesta
lakisääteisestä valvontamaksusta. Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021,
kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä
tarkoitti muun muassa sitä, että lipunmyyntituotot, mutta myös taloudellinen riski
siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille.
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Talousarvioesityksessä on arvioitu 3.157.200 euroa toimintatuottoja joukkoliikenteelle
vuodelle 2022, joka on lähes 31 prosenttia koko toimialan toimintatuotoista.
Vuoden 2022 alusta tulee voimaan elintarvikelain mukainen valvontamaksu kunnan
viranomaisen suorittamasta elintarvikevalvonnasta. Maksu, 150 €/valvontakohde, on
vuosimaksu, johon ei sisälly valvontakäyntiä. Valvontakäynneistä peritään maksu
ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosimaksu peritään kaikilta
rekisteröidyiltä elintarvikevalvontakohteilta (hyväksytyt laitokset, suurtalouskeittiöt,
ravintolat, kahvilat, pikaruokalat, kaupat, leipomot ja muu valmistus, kuljetustoiminta,
kontaktimateriaalitoimijat, itujen tuottajat). Maksusta ovat vapautettu alkutuotannon
toiminta ja yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat elintarviketoimintaa. Tällä
hetkellä maksuvelvollisten määräksi arvioidaan Porin seudun yhteistoiminta-alueen
kunnissa noin 750 kohdetta. Vuosimaksulla toteutetaan neuvontapalvelua,
ruokamyrkytysepäilyjen selvittelyä, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa sekä koulutuksia
ja muuta ajan tasaista viestintää. Vuosimaksulla pyritään lisäämään viranomaisen
antamaa ohjausta ja neuvontaa, mikä vähentää valvontakäynteihin käytettävissä
olevaa henkilöresurssia, ja sitä kautta valvontamaksutuloja. Tämä vaikutus on
huomioitu ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tuottoja arvioitaessa.
Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja
joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta.
Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Tilannekuva ja riskiarviot
Yksityisten henkilöiden ja yritysten lisääntynyt toimeliaisuus näkyy erityisesti
kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan palveluiden kysynnässä. Toimialalla on
tarve vastata tähän kysyntään nykyistä paremmin ja nopeammin. Onnistuneet
ratkaisut Yyterin kehittämisessä ja korona-aika ovat johtaneet Yyterin uusiin
kävijäennätyksiin. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos on tullut voimaan ja
käytäntöjen hiominen jatkuu. Tähänkin vaikuttaa korona-aika siten, että
joukkoliikenteen käyttö on noin 30 %:a vähäisempää kuin vuonna 2019.
Toimiala osallistuu jätehuollon yhtiöittämisen valmisteluun erityisesti jätehuollon
viranomaistoiminnan ja jäteneuvonnan näkökulmasta. Hyvinvointialueen valmistelu
vaikuttaa toimialalla eniten työllisyyspalveluihin, koska nykyinen kuntouttavan
työtoiminnan työnjako perusturvan kanssa ei vastaa tulevan hyvinvointialueen ja
kunnan suunniteltua työnjakoa.
Pieneläinpäivystyksen hankinta Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä on alkanut siten,
että Eläinklinikka Syke päivystää vuoden 2021 loppuun saakka viikonloput ja
arkipyhät. Tämän jälkeen Evidensian päivystysvastuu ulottuu myös viikonloppuihin.
Ympäristöterveydenhuollon ottamista osaksi hyvinvointialueen valmistelua ei
ehdoteta.
Keskeiset riskit liittyvät lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen tarvittavan
osaavan henkilöstön riittävyyteen, koko kaupunkiorganisaatiota hyödyttävien
palveluiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun sekä suunnitteilla oleviin
merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin.
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Investoinnit 2022
Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin
kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve
vuonna 2022 on 1,15 M euroa, joka on 250.000 euroa vähemmän kuin suunniteltu.
Tämä johtuu siirryttäessä puhelinten hankinnassa leasing-malliin, joka vapauttaa
250.000 euroa investointimäärärahoista pysyväissiirtona käyttötalouteen. ICT-
investoinneissa otetaan erityisesti huomioon tiedonhallintalain (906/2019) vaatimat
investoinnit tietoturvaan.
Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja
rakentaminen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M
euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa
vuonna 2022. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion
yleissuunnitelman toteuttaminen sekä ulkoilureitistön kehittämisen jatkaminen.
Porin Karhureitin yleisökäyttö on moninkertaistunut korjaustoimien, markkinoinnin ja
pandemian vaikutuksesta, joten reittien lisääntyneen huoltotoiminnan
varmistamiseksi on resursoitava myös luontopajan välineistöön. Työllisyyspalveluiden
luontopajatoimintojen aineellisiin hyödykkeisiin varataankin 40.000 euroa sekä
työpajatoiminnan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa. Toimialan irtaimiston
hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja
lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 29.09.2021, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja
Liitteet

1 Porin Vesi, investoinnit vuodelle 2022
2 Porin Vesi, investointiohjelma vuosille 2022-26
3 Porin Vesi, liikelaitoksen tilannekuva ja riskiarvio 16.9.2021
4 Porin Vesi, käyttötalousarvio vuodelle 2022 ja tp 2020
Talousarvioprosessi
Johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessa 15.9.2020 § 43.
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Talousarvion laadintaohjeistuksen mukaan johtokunnan esityksestä Porin Vesi,
liikelaitoksen talousarvioksi 2022 kaupunginhallitukselle tulee päättää syyskuussa
2021.
Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka-
marraskuun vaihteessa ja valtuuston talousarviokokous 15.11.2021. Johtokunta
hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen olevassa
kokouksessaan.

Kehys
Porin Veden ohjeellinen kehys eli vuosikatetavoite on 7,876 M€. Investointikehys on 4
M€ vuodelle 2022.
Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.
Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle.
Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.
Lyhytaikaisen velan korkoprosentti
Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti
Lyhytaikaisen velan kassalimiitti

3%
0%
1 M€

Lisäksi liikelaitoksen tulorahoituksella tulee pitkällä aikavälillä kattaa kaikki toiminnan
kustannukset.

Käyttötalous
Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Hyvä palvelutaso vesi- ja
viemärilaitostoiminnassa pyritään edelleen ylläpitämään liikelaitoksen kaikessa
toiminnnassa. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen tilannekuva ja riskiarvio.
Liitteenä on esitys Porin Veden käyttötalousarviosta vuodelle 2022.
Vuosikate on kehyksen mukainen 7,876 M€, samoin peruspääoman korko 2,21 M€.
Vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,1 M€. Tällä summalla
katetaan puhdistamoyhtiön käyttömenot, vuotuiset puhdistamolla tehtävät
investoinnit sekä varaudutaan tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin
investointeihin. Vuokra on vuonna 2022 0,1 M€ pienempi kuin vuonna 2021.
Laskutettavan jätevesimäärän ennakoidaan uusien sopimusten perusteella kasvavan
hieman aiemmasta. Merkittävin käyttömenojen lisäys aiheutuu
palvelusopimusperusteisesti toimivan biokaasulaitoksen lietteenvastaanottomaksun
noususta aiempaan käsittelytapaan verrattuna.
Käyttötalous tulee olemaan tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia
vuodelle 2022.
Suunnitelmavuosia 2023 ja 2024 ei ole tässä vaiheessa budjetoitu erikseen saadun
ohjeistuksen mukaisesti.
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Investoinnit
Vuoden 2022 investointeihin esitetään raamin mukainen 4 M€. Liitteenä on Porin Vesi,
liikelaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitellut laajennusinvestoinnit
2022 ovat 0,45 M€ ja saneerausinvestoinnit 3,55 M€. Liitteenä on myös
investointiohjelma jatkovuosille 2022-2026.

Ehdotus
Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja
Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen
kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 30.09.2021, § 251
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Avosairaanhoito ja terveydenhuolto top 11 TA 2022.pdf
2 Iäkkäiden palvelut top 11 TA 2022.pdf
3 Lastensuojelu top 11 TA 2022.pdf
4 Psykososiaaliset palvelut top 11 TA 2022.pdf
5 Sairaalapalvelut ja Akuutti kotikeskus top 11 TA2022.pdf
6 Suun terveydenhuolto top 11 TA 2022.pdf
7 Vammaispalvelut top 11 TA 2022.pdf
8 14119 Perusturvalautakunta
9 14120 Perusturva
10 14122 Terveydenhuollon ostopalvelut
11 141200 Talous- ja hallintopalvelut
12 141201 Sosiaali- ja perhepalvelut
13 141205 Terveys- ja sairaalapalvelut
14 141209 Iäkkäiden palvelut
15 TA 2022 talousarviokirja teksti
Perustelut
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 ja
taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden
kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion
laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason
nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin
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mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Talousarvioesitykset palautetaan
talousyksikköön 24.9.2021 mennessä.
Talous
Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2022 on -331 390 000 € (muutos vuoteen 2021 -19
668 000 € / 6,3 %). Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 -311 722 000 € ja muutettu
käyttösuunnitelma vuodelle 2021 -314 563 415 €.
Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lainsäädännöllisinä muutoksina
asiakasmaksulain muutos (toimintatulojen vähennys 4 miljoonalla eurolla, summaa
tarkennettu elokuussa 3 miljoonaksi euroksi) ja lastensuojelun asiakasmitoituksen sekä
jälkihuollon ikärajan nosto (toimintamenojen lisäys 0,5 miljoonalla eurolla). Iäkkäiden
tehostetun palveluasumisen yksityisten hinnankorotuksiin on varattu 3,9 miljoonaa euroa
ja palvelujen ostoissa varaudutaan yleisesti noin 1,1 miljoonan euron kasvuun.
Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus
v. 2022, mikä on 1,8 % -1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluihin
on lisätty 9 miljoonaa euroa Satasairaalan talousarvioehdotukseen perustuen, summaa
tarkennettu elokuussa 8 miljoonaan euroon.
Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja vuokrat ovat arvioitu vuoden 2021
talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla
on otettu huomioon talousarvio raamissa huomioidut sopimuskorotukset ja
kilpailutukset. Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022
talousarviossa vaan odotus on, että nämä kustannukset katetaan valtion toimesta.
Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-
alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu
huomioon asiakasmaksulain muutokset.
Henkilöstö
Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Kehyksessä on
varauduttu valtakunnallisiin arvioihin perustuen mahdollisiin 1,8 prosentin
palkankorotuksiin vuonna 2022. Koska uusi sopimuskausi alkaa kesken vuoden, on
laskennallinen henkilöstökulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,5
prosenttia (3,8 M€). Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen
nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman
todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja
talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän
muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Toiminnalliset muutokset ja palvelualueiden esitetyt tarpeet (esim. henkilöstö)
Talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon kaikkia tulevia lainsäädännöllisiä
muutoksia, jotka vaikuttavat toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin. Porin perusturvan
palvelualueet ovat esittäneet henkilöstötarpeita, jotka perusturvat toiminnallisiin
muutoksiin (toiminnan tarpeet tai lakimuutokset). Esitetyistä tarpeista KH:n hyväksymään
raamiin vuodelle 2022 sisältyvät:
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Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu:
8 sosiaalityöntekijöiden viran lisäys (430 000 €) jotta 35 asiakasta / sos.tt toteutuu ja
systeemisen työotteen toteuttaminen mahdollistuu kolmella konsultoivalla
sosiaalityöntekijällä, Lastensuojelulain muutos esitetty tulevan voimaan 1.1.2022
Jälkihuollossa olevien ikärajan nosto 25 ikävuoteen 1.1.2020 alkaen on lisännyt
asiakkaiden määrää, joita hoitamaan tarvitaan 2 sosiaaliohjaajan virkaa lisää (80 000 €).
Perusturvan palvelualueiden esitykset ovat kokonaisuutena oheismateriaalina.
Irtaimen investoinnit 2022
Irtaimen omaisuuden investointikehys on 1 200 000 €. Määrärahaa käytetään
tietojärjestelmien päivittämiseen 1 000 000 € ja irtaimiston investointeihin 200 000 €.
Tuottavuusohjelma 2022
Tuottavuusohjelma perustuu NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa laadittuun
loppuraporttiin ja perusturvalautakunnan hyväksymään toimenpidesuunnitelmaan.
Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2022
määrärahaa seuraavasti:
Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa 1,06 M€.
Palvelurakenteen keventäminen; ikäihmiset 3,03 M€, lastensuojelu 0,075 M€, ja
vammaispalvelut 0,2 M€. Digihankkeet 0,385 M€ ja henkilöstön työhyvinvointi 0,3 M€.
Esitykseen sisältyy myös tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 5,05 M€.
Talousarvion toiminnallinen osuus (TOP 11)
Talousarvion
toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti
merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön
controller-tiimi valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan
suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin
tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä
prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen.
Lisäksi kaupunkikehitys-ja elinvoimakokonaisuus esitetään omana tavoitteellisena osiona.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle päätettäväksi perusturvan vuoden 2022 talousarvion. Esitykseen
sisältyy myös tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 5,05 M€.
Äänestykset
JAA = esittelijän pohjaehdotus EI = Erno Välimäen ehdottamana ja Mirva Heinon
kannattamana ehdotetaan tehtävän seuraava lisäys perusturvan lautakunnan
talousarvioon. Perusturvalle esitetyn talousarvion raamin ylitse esitetään seuraavat
henkilöstö lisäykset: RAI-koordinaattori (54 000 €) ja ikääntyneiden laatu-/
valvontakoordinaattori (54 000 €). Taloudellinen vaikutus yhteensä 108 000 €.
Jaa
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Jyri Astokari
Marita Salmio
Juha Joutsenlahti
Karoliina Tala
Markus Halminen
Viliina Välimäki
Jari Holmberg
Hannu Peltomäki
Ei
Mirva Heino
Anne Mäntylä
Tiina Tervo
Helena Heljakka
Erno Välimäki
Marketta Juntunen
Tiina Rinne
Mika Aho
Minka Leino-Holm
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin äänestykseen perustuen. Erno Välimäen ehdottamana ja
Mirva Heinon kannattama muutettu päätösehdotus (EI) oli seuraava: Perusturvalle
esitetyn talousarvion raamin ylitse esitetään seuraavat henkilöstö lisäykset: RAI-
koordinaattori (54 000 €) ja ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €).
Taloudellinen vaikutus yhteensä 108 000 €.
Esittelijä jättää eriävän mielipiteen.

Ympäristöterveysjaosto, 14.10.2021, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuolto, käyttötalousarvio vuodelle 2022
2 Lausuntopyyntö ympäristöterveydenhuollon talousarviosta vuodelle 2022
3 Nakkilan kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
4 Eurajoen kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
5 Ulvilan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
6 Harjavallan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022.
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa
ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat
toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen
kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.
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Esityksissä varaudutaan kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa otetaan
huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.
Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–
2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon
tullaan varautumaan, on yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna.
Lisäksi otetaan huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim.
kokemuslisien vuoksi. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu
kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään
viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu
päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt toimialan talousarvioesityksen
kokouksessaan 29.9.2021. Toimialakohtainen talousarvioesitys siirtyy seuraavaksi
kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksynee talousarvion
marraskuun aikana. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kustannuspaikkakohtaiset
käyttösuunnitelmat loppuun ja lautakunnat vahvistavat ne joko joulukuun 2021 tai
tammikuun 2022 kokouksessa.
Ympäristöterveydenhuollon talousarvion laadinnassa on otettu huomioon
eläinlääkinnän pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi. Evidensia
Eläinlääkäripalvelut Oy järjestää pieneläinpäivystyksen ympärivuorokautisesti 1.1.2022
alkaen. Päivystys on tarkoitettu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen eli Porin, Ulvilan, Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaiden omistamille
sekä alueella oleskeleville pieneläimille. Sopimus on kolmivuotinen ja sen vuosihinta
on 200.000 euroa. Uudistuksen myötä tavoitellaan 150.000 euron säästöjä
vuositasolla.
Vuoden 2022 alusta tulee voimaan elintarvikelain mukainen valvontamaksu kunnan
viranomaisen suorittamasta elintarvikevalvonnasta. Maksu, 150 €/valvontakohde, on
vuosimaksu, johon ei sisälly valvontakäyntiä. Valvontakäynneistä peritään maksu
ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosimaksu peritään kaikilta
rekisteröidyiltä elintarvikevalvontakohteilta (hyväksytyt laitokset, suurtalouskeittiöt,
ravintolat, kahvilat, pikaruokalat, kaupat, leipomot ja muu valmistus, kuljetustoiminta,
kontaktimateriaalitoimijat, itujen tuottajat). Maksusta ovat vapautettu alkutuotannon
toiminta ja yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat elintarviketoimintaa. Tällä
hetkellä maksuvelvollisten määräksi arvioidaan Porin seudun yhteistoiminta-alueen
kunnissa noin 750 kohdetta. Vuosimaksulla toteutetaan neuvontapalvelua,
ruokamyrkytysepäilyjen selvittelyä, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa sekä koulutuksia
ja muuta ajan tasaista viestintää. Vuosimaksulla pyritään lisäämään viranomaisen
antamaa ohjausta ja neuvontaa, mikä vähentää valvontakäynteihin käytettävissä
olevaa henkilöresurssia, ja sitä kautta valvontamaksutuloja. Tämä vaikutus on
huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuottoja arvioitaessa.
Talousarvioehdotuksesta on pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta.
Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
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Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 717
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2022 ja
taloussuunnitelmaksi 2023-2024 on esityslistan liitteenä.
Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II
lukemiseen, kun yhtiöiden toinen erä on käsitelty erikseen KH:ssa pe 22.10.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion
II lukemisessa 1.11.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 770
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 KH II
Talousarvioon on tehty I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:
Perusturva
Lisätty seuraava kirjaus perusturvan käyttötalousosaan:
RAI-koordinaattori (54 000 €) katetaan perusturvan vuoden 2022 kehyksestä.
Ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €) ja suunnitteluraha 24h
lentävän sote-keskuksen suunnittelutyöhön (20 000 €) yhteensä 74 000 €
katetaan tuottavuusohjelman budjetista sitä kasvattamatta. Edellytyksenä on,
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että lisävakanssit ovat koko Satakunnan hyvinvointialueen käytössä
hyvinvointialueen tulevan organisaation mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja
vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön
tekemään muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta
talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin.
Kokouskäsittely
Talousarvion II lukemisen yhteydessä seuraavat poistuivat esteellisinä:
Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon
Koulutus Oy)
Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi,
hallituksen jäsen), Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
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)
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta: (intressijäävi)
Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi,
hallituksen puheenjohtaja)
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Arja Laulainen, (yhteisöjäävi, yhtymävaltuuston
puheenjohtaja). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Sampsa
Kataja.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä kolmannessa
lukemisessa 8.11.2021.
Esteellisyys
Arto Nurmi, Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen, Bia Kaski, Raisa
Ranta, Lauri Kilkku, Mari Kaunistola, Arja Laulainen
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Kaupunginhallitus, § 715,18.10.2021
Kaupunginhallitus, § 771, 01.11.2021
§ 771
Vuoden 2022 tuloveroprosentin päättäminen
PRIDno-2021-4826
Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 715
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan
tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n
mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
17.11.
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu käyttäen 21,00 tuloveroprosenttia.
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 55 §:n mukaan
kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022
tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.
Vaikka leikkaus on kirjoitettu lakiin, niin lopullinen leikkausprosentti tarkentuu vuoden
2022 aikana ja se riippuu hyvinvointialueen rahoituslaskelmista. Nyt esitetyissä
laskelmissa on ollut prosenttina 12,39 prosenttia.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 vahvistetaan 21,00 %.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 771
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan
tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n
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mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
17.11.
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu käyttäen 21,00 tuloveroprosenttia.
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 55 §:n mukaan
kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022
tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.
Vaikka leikkaus on kirjoitettu lakiin, niin lopullinen leikkausprosentti tarkentuu vuoden
2022 aikana ja se riippuu hyvinvointialueen rahoituslaskelmista. Nyt esitetyissä
laskelmissa on ollut prosenttina 12,39 prosenttia.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10.2020 § 715 ja päätti jättää asian
pöydälle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 vahvistetaan 21,00 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 716,18.10.2021
Kaupunginhallitus, § 772, 01.11.2021
§ 772
Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien päättäminen
PRIDno-2021-4827
Kaupunginhallitus, 18.10.2021, § 716
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan
tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n
mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
17.11.
Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön
omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan
kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään,
kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen
yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä
säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti
yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön
kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavasti:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
- Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
- Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- Yleishyödyllinen yhteisö 0 %.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 01.11.2021, § 772
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Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan
tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n
mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
17.11.
Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön
omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan
kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään,
kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen
yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä
säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti
yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön
kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10.2020 § 716 ja päätti jättää asian
pöydälle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavasti:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
- Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
- Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- Yleishyödyllinen yhteisö 0 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 773
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Sivistyslautakunta 12.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Ympäristöterveysjaosto 14.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
3 Ympäristöterveysjaosto, salassa pidettävät asiat 14.10.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Tekninen lautakunta 19.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
5 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 19.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
6 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 20.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
7 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 20.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
8 Perusturvalautakunta 21.10.2021
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspv Tarkastuspv Nähtävänäolopv
m
m
m

Sivistyslautakunta

12.10.2021 14.10.2021

15.10.2021

Ympäristöterveysjaosto

14.10.2021 18.10.2021

19.10.2021

Ympäristöterveysjaosto, salassa pidettävät
14.10.2021 18.10.2021
asiat

-

Tekninen lautakunta

19.10.2021 21.10.2021

22.10.2021

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta

19.10.2021 21.10.2021

22.10.2021

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta

20.10.2021 20.10.2021

21.10.2021

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

20.10.2021 22.10.2021

25.10.2021

Perusturvalautakunta

21.10.2021 27.10.2021

28.10.2021

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 774
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Alkuperäinen Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry kirje
Ei vielä julkinen, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry kirje
Maakuntavaltuuston 11.10.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä
https://bit.ly/3AVLdMb
Porin Kiinteistönomistajien Keskusjärjestö ry:n kirje on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

28/2021

192 (202)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 775
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Paloesimiehen sijaisuus, Kanta-Porin paloasema, 13.10.2021
§ 33 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema,
13.10.2021
§ 34 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Kanta-Porin paloasemalle,
18.10.2021
Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 22 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 20.10.2021
Henkilöstöjohtaja
§ 165 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 18.10.2021
§ 166 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 18.10.2021
§ 167 Neuvottelu tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 19.10.2021
§ 168 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 19.10.2021
§ 169 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.10.2021
§ 170 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.10.2021
§ 171 Neuvottelu tuntipalkkaisten työajan siirtämisestä aurauskeppien asennustyössä,
25.10.2021
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 18 Pesäpallon Suomen mestareiden huomioiminen, 22.10.2021
Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Ammattialalisän maksaminen, 15.10.2021
§ 22 Ammattialalisän maksaminen, 21.10.2021
Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 66 Miehistöauton hankinta Rauman paloasemalle, 14.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 67 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, Rauman toimialue, 15.10.2021
§ 68 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, 21.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 69 Tietopyyntö työhyvinvointikyselyihin liittyen, 21.10.2021
Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 258 Oman auton käyttöoikeus, 18.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 272 Toimintatonnin myöntäminen, Pihlavan Tapuliteatteri ry, 18.10.2021
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Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
§ 7 Liittyminen Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly- dynaamiseen hankintajärjestelmään,
15.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 776
Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla
seuraavat asiat:
Sisäisen tarkastuksen vuoden 2021 seurantaraportti 2/2021, julkisuuslaki (621
/1999) 24.1 § 7 ja 15 -kohta.
Vaatimus asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23 ja 25
kohta.
Pohjolan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 §
20-kohta.
Valtionperintö, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23- ja 32-kohta.
Valtionperinto, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23- ja 32-kohta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§737, §738, §739, §740, §742, §743, §745, §747, §749, §750, §751, §752, §754, §756,
§757, §758, §759, §760, §761, §762, §763, §764, §765, §766, §767, §768, §769, §770,
§771, §772, §773, §774, §775, §776
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§744, §746, §753, §755
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
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Oikaisuvaatimus
§741, §748
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
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Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa
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on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn
liittyvä syy.
Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian
käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuaika suorahankinnassa
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun
suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus
on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
TAI
Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30
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päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
TAI
Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta.
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
hankintasopimus on tehty.
Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9
kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
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Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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