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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
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§ 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 13
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Kuusela ja Pekka Pörsti (varalla Sanna
Aaltonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 18.10.2021.
Kokouskäsittely
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, terveysinsinööri Heidi Rosenblad, terveystarkastaja
Niina Kukkonen sekä eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilä esittelivät
ympäristöterveydenhuollon toimintaa tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Joni Mustonen ja Niina Kukkonen poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen klo 17:06.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kuusela ja Pekka Pörsti (varalla Sanna
Aaltonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 18.10.2021.
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Kaupunginhallitus, § 526,09.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 185,20.09.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 195,29.09.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 14, 14.10.2021
§ 14
Ympäristöterveysjaosto
PRIDno-2021-3127
Kaupunginhallitus, 09.08.2021, § 526
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on
ympäristöterveysjaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen.
Ympäristöterveysjaostossa on 10 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee 6.
Hallintosäännön 10 §:ssä on edelleen todettu, että jaoston jäsenenä voi toimia myös
toimielimen varajäsen ja että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja
varajäseniä.
Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee
kaupunginvaltuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 ympäristöterveysjaoston
porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 185
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.
Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.
Ehdotus
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Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 ympäristöterveysjaoston
porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021–2025 ympäristöterveysjaoston
porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä
yhden puheenjohtajaksi.
Jäsen
Puheenjohtaja Hanna Hilden, KOK
Pirkko Kuusela, SDP
Pekka Pörsti, PS

Varajäsen
Henrika Palenius, KOK
Riitta Suonpää, SDP
Miika Myllymäki, PS

Sanna Aaltonen, VIHR

Heidi Teinonen, VIHR

Jukka Heinonen, VAS

Juho Solala, VAS

Alpo Uusiniemi, KESK.

Kimmo Kulonpää, KESK

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 29.09.2021, § 195
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Porin kaupunki vastuukuntana sekä Harjavallan kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen
kunta ja Nakkilan kunta sopimuskuntina ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen
ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta
vastaa Porin kaupunki. Yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestämisestä vastaa Porin
kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto, joka
toimii kuntalain 51 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.
Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja
varajäseniä. Lautakunta nimeää jaostoilleen varapuheenjohtajan
yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä tavalla. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Voimassa olevan yhteystoimintasopimuksen mukaisesti Porin kaupungin
ympäristölautakunta (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunta) asettaa
ympäristöterveysjaoston. Vastuukunnan valtuusto nimeää ympäristöterveysjaostoon
6 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden heistä
puheenjohtajaksi. Sopimuskuntien valtuustot nimeävät ympäristöterveysjaostoon
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kukin 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varapuheenjohtajana
toimivan jäsenen nimeävät sopimallaan tavalla sopimuskunnat. Esityslistan
valmistumiseen mennessä esitystä varapuheenjohtajasta ei oltu vielä tehty.
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 185) valtuustokaudeksi 2021–
2025 ympäristöterveysjaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen
varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Muut sopimuskunnat ovat
nimenneet omat jäsenensä ja henkilökohtaiset varajäsenensä
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut
ympäristöterveysjaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Timo Aron.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa ympäristöterveysjaoston valtuustokaudeksi
2021-2025 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Pori
Puheenjohtaja Hanna Raitakari (ent.Hilden), KOK Henrika Palenius, KOK
Pirkko Kuusela, SDP

Riitta Suonpää, SDP

Pekka Pörsti, PS

Miika Myllymäki, PS

Sanna Aaltonen, VIHR

Heidi Teinonen, VIHR

Jukka Heinonen, VAS

Juho Solala, VAS

Alpo Uusiniemi, KESK

Kimmo Kulonpää, KESK

Harjavalta
Heikki Keisari, KOK

Matias Kangas, KOK

Ulvila, (31.5.2023 saakka)
Juha Tenho, KESK

Tuija Välimäki, VAS

Nakkila
Heikki-Eero Aronpää, PS

Päivi Myllykoski, VAS

Eurajoki (31.5.2023 saakka)
Irene Häyry, KOK

Kimmo Voutilainen, PS

Lautakunta valitsee jaostolle varapuheenjohtajan sopimuskuntien sopimalla tavalla.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunta päätti valita
ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajaksi Heikki Keisarin.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Ympäristöterveysjaosto, 14.10.2021, § 14
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Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Porin kaupunki vastuukuntana sekä Harjavallan kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen
kunta ja Nakkilan kunta sopimuskuntina ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen
ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta
vastaa Porin kaupunki. Yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestämisestä vastaa Porin
kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto, joka
toimii kuntalain 51 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen.
Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei
kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja
varajäseniä. Lautakunta nimeää jaostoilleen varapuheenjohtajan
yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä tavalla. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Voimassa olevan yhteystoimintasopimuksen mukaisesti Porin kaupungin
ympäristölautakunta (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunta) asettaa
ympäristöterveysjaoston. Vastuukunnan valtuusto nimeää ympäristöterveysjaostoon
6 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden heistä
puheenjohtajaksi. Sopimuskuntien valtuustot nimeävät ympäristöterveysjaostoon
kukin 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varapuheenjohtajana
toimivan jäsenen nimeävät sopimallaan tavalla sopimuskunnat.
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 185) valtuustokaudeksi 2021–
2025 ympäristöterveysjaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen
varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Muut sopimuskunnat ovat
nimenneet omat jäsenensä ja henkilökohtaiset varajäsenensä
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut
ympäristöterveysjaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Timo Aron.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 29.9.2021 (§ 195) asettaa
ympäristöterveysjaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Pori
Puheenjohtaja Hanna Raitakari (ent.Hilden), KOK Henrika Palenius, KOK
Pirkko Kuusela, SDP

Riitta Suonpää, SDP

Pekka Pörsti, PS

Miika Myllymäki, PS

Sanna Aaltonen, VIHR

Heidi Teinonen, VIHR

Jukka Heinonen, VAS

Juho Solala, VAS

Alpo Uusiniemi, KESK

Kimmo Kulonpää, KESK

Harjavalta
Varapuheenjohtaja Heikki Keisari, KOK

Matias Kangas, KOK
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Ulvila, (31.5.2023 saakka)
Juha Tenho, KESK

Tuija Välimäki, VAS

Nakkila
Heikki-Eero Aronpää, PS

Päivi Myllykoski, VAS

Eurajoki (31.5.2023 saakka)
Irene Häyry, KOK

Kimmo Voutilainen, PS

Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä tiedoksi
ympäristöterveysjaoston kokoonpanon.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä tiedoksi
ympäristöterveysjaoston kokoonpanon.
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§ 15
Läsnäolo-oikeus ympäristöterveysjaoston kokouksissa
PRIDno-2021-4697
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Hallintosäännön §142 Läsnäolo kokouksessa mukaan toimielimen jäsenten ja
esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:
valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen
kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden
toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston
tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten
kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi
päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen
kokouksissa eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilälle ja ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiaiselle, jotka toimialajohtaja kutsuu
tarvittaessa kokoukseen. Yksikön päälliköiden ollessa estyneenä puhe- ja läsnäolo-
oikeus myönnetään kunkin yksikön päällikön sijaiselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 16
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen käyttökiellon asettaminen Tattaran koulun
kellarikerrokselle, Nakkilan kunta
PRIDno-2021-3195
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Rosenblad
heidi.rosenblad@pori.fi
terveysinsinööri
Liitteet

1 Kunnanvaltuuston päätösote 21.6.2021
2 Kosteusvauriokorjauksen esisuunnitelma
3 Nakkilan kunnan vastine 13.7.2021
Tattaran koulu on vuonna 1935 rakennettu massiivitiilirunkoinen rakennus, jonka
omistaa Nakkilan kunta. Tattaran koululle os.Tattarantie 49,29250 Nakkila tehtiin
terveydensuojelulain (763/1994) mukainen tarkastus 21.12.2020.
Tarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus, jossa kiinteistön omistajaa edellytettiin
selvittämään kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteiden kunto ja kosteus.
Nakkilan kunta toimitti edellytetyt kosteuskartoituksen tulokset terveysvalvontaan
6.4.2021. Kosteuskartoituksen tuloksia käsiteltiin Nakkilan kunnan edustajien kanssa
13.4.2021 pidetyssä kokouksessa. Laaditun kosteuskartoituksen ja Nakkilan kunnan
edustajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella terveysvalvonta antoi koulun
kellarikerrosta koskevan korjaus-/ toimenpidekehotuksen.
Nakkilan kunta toimitti 29.6.2021 kehotuksen perusteella korjausten esisuunnitelman
sekä Nakkilan kunnnanvaltuuston pöytäkirjaotteen.
Esisuunnitelmassa todetaan, että Tattaran koulun kellarikerroksessa on havaittu
pitkään jatkuneita kosteusvaurioita, jotka ilmenevät maanvastaisten seinien ja
lattioiden pintamateriaalien vaurioina. Lisäksi rakennuksessa on todettu painaumia ja
kaltevuuksia.
Esisuunnittelmassa todetaan kosteusvaurioiden pääasiallisena syinä olevan
Rakennuksen alimman lattialaatan alapuolella on toistuvasti paineellista vettä,
joka lisää maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta
Rakennuksen salaojat ovat puutteelliset ja riittämättömät
Rakennuksen sokkelin vedeneristeet ja sokkelivierustan maatäytöt ovat
puutteelliset
Alapohjassa ei ole kapillaarikatkona toimivaa maakerrosta tai paineellisen
vedenkulkeutumisen estävää vedenpaine-eristystä
Kellarikerroksessa pintamateriaalit eivät ole kaikissa tiloissa kosteutta läpäiseviä
Rakenne- ja kosteusteknisissä tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen sisäpuolisissa
bitumiaineisissa vedeneristeissä on asbestia ja mikrobianalyyseissä havaittiin
toimepiderajat ylittäviä pitoisuuksia lattian EPS-eristeissä sekä alapohjan paikallisesti
olevissa muottilaudoissa.

Porin kaupunki
Ympäristöterveysjaosto

Pöytäkirja
14.10.2021

3/2021

13 (43)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Nakkilan kunnanvaltuuston 21.6.2021 päätöksen mukaan koulu kellarikerrokseen
tehdään kevyt pintaremontti ja koulun toimintaa jatketaan normaalisti.
Saatujen selvitysten perusteella perusteella voidaan todeta sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
usean toimenpiderajan ylittyneen ja tilojen aiheuttavan käyttäjilleen
terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa.Tattaran koulun kellarikerros ei
täytä terveydensuojelulain 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Nakkilan kunnalle toimitettiin
hallintolain mukainen kuulemiskirje kellaritilojen mahdollisesta käyttökiellosta
30.6.2021.
Nakkilan kunta toimitti 13.7.2021 vastineen, jossa todetaan, että kunta on
tilannut suunnitelman koulun kellarikerroksen kevyestä pintaremontista, ja että
remontti valmistuu kesään 2022 mennessä. Vastineen mukaan pintaremontin
ansiosta ulkopuolisen höyrypaineen on tarkoitus purkautua huonetiloihin ja tuulettua
ilmanvaihdon avulla tiloista pois. Koulun toiminta tiloissa jatkuisi normaalisti.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n
mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen.
Kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä
pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa
terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä
riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella
todettu.
Perustelut
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden,
lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien
olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa
oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä
eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.
Terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asunnossa tai muussa
oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua,
liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa
siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle,
toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi
tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Nakkilan kunnanvaltuuston päätöksen
mukaan koululle tehdään kevyt pintaremontti, jolla parannetaan sisäpuolisten
rakenteiden kuivumista rakenteiden pinnoitteita vaihtamalla kuitenkaan parantamatta
ilmanvaihtoa ja poistamatta kosteusvaurion pääasiallisia syitä. Tattaran koulun
kellaritilojen mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vaurioitunut materiaali tulee poistaa
tai se tulee kapseloida niin, etteivät rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääse leviämään
käytössä oleviin sisätiloihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 20 §: n mukaan
toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota,
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aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin,
kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka
mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille
altistua. Rakenteissa on tutkimuksissa todettu esiintyvän asbestia ja toimenpiderajan
ylittäviä pitoisuuksia mikrobivaurioita, joita ei esitetä poistettavaksi pintaremontissa.
Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen
liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
Lisätietojen antaja
Terveysinsinööri Heidi Rosenblad, puh. 044 701 4473
Kokouskäsittely
Heidi Rosenblad poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17:51.
Päätös
Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.
Tiedoksi
Nakkilan kunta
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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
Ympäristöterveysjaosto, § 17, 14.10.2021
§ 17
Ympäristöterveydenhuolto, talousarvio vuodelle 2022
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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 15.09.2021, § 172
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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.

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
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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 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.

Porin kaupunki
Ympäristöterveysjaosto

Pöytäkirja
14.10.2021

3/2021

21 (43)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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.
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.
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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:
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
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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
- 1 osastonsihteeri/palveluneuvoja
- 1 lähihoitaja
Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.
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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:
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)
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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 Karvian kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
3 Eurajoen kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
4 Ulvilan kaupungin lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
5 Nakkilan kunnan lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle
2022
6 Huittisten kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
7 Siikaisten kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
8 Euran kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
9 Kokemäen kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
10 Pomarkun kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
11 Säkylän kunnan lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
12 Harjavallan kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
13 Kankaanpään kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
14 Porin kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
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15 Rauman kaupungin lausunto pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
16 Yhteenveto kuntien TA2022 lausunnoista
17 Henkilöstösuunnittelu_2021_SPEL
18 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
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
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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.
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.
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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
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
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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.
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
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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
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
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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–
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
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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.
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
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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.

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
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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.
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.

Porin kaupunki
Ympäristöterveysjaosto

Pöytäkirja
14.10.2021

3/2021

35 (43)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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.

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

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

1 Ympäristöterveydenhuolto, käyttötalousarvio vuodelle 2022
2 Lausuntopyyntö ympäristöterveydenhuollon talousarviosta vuodelle 2022
3 Alkuperäinen, Eurajoen kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta
v. 2022
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
4 Alkuperäinen, Nakkilan kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta
v. 2022
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
5 Alkuperäinen, Ulvilan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon
talousarviosta v. 2022
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
6 Nakkilan kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
7 Eurajoen kunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
8 Ulvilan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon talousarviosta v. 2022
9 Alkuperäinen, Harjavallan kaupungin lausunto ympäristöterveydenhuollon
talousarviosta v. 2022
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
10 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.
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
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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
Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.
Tiedoksi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
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Ympäristöterveysjaosto, § 8,20.05.2021
Ympäristöterveysjaosto, § 18, 14.10.2021
§ 18
Ympäristöterveydenhuollon talouden raportointi vuonna 2021
PRIDno-2021-1118
Ympäristöterveysjaosto, 20.05.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma 1.1.-31.3.2021
Terveysvalvonnan maksutuotoissa näkyy tuottojen vähentyminen puolella (22.000
euroa) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Poikkeama aiheutuu laskutuksen
jaksottaisuudesta ja siten korjaantuu myöhemmin. Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat
hieman laskeneet viime vuodesta, koska alkuvuoden klinikkamaksuja on saamatta
noin 20.000 euroa. Maksupääteuudistus on kesken laitteiden toimitusviiveestä
johtuen.
Terveysvalvonnan henkilöstökulut ovat vähentyneet 3 % (5.000 euroa) viime vuodesta.
Vakinaisten palkkakulut ovat vähentyneet viidenneksellä, mutta sijaiskustannukset
ovat vastaavasti kasvaneet. Eläinlääkinnän vakituisen henkilöstön palkkakulut ovat
vähentyneet 13 % (8.000 euroa) ja myös sijaiskustannukset ovat vähentyneet (26.000
euroa). Palkkakustannukset ovat siten yhteensä noin 18 % (36.000 euroa) pienemmät
kuin vuosi sitten.
Toimintakustannukset ovat vähentyneet tuottoja enemmän, joten kokonaisuutena
ympäristöterveydenhuollon talouden tammi-maaliskuun toteuma on positiivinen.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveysjaosto, 14.10.2021, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi
Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma 1.1.-31.8.2021
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Terveysvalvonnan maksutuotot ovat 17.000 euroa viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta jäljessä. Vastaavasti Lounais-Suomen aluehallintovirasto on korvannut
valvontaeläinlääkäritoiminnasta johtuvia kuluja tällä hetkellä yli 34.000 euroa viime
vuotta enemmän. Kaiken kaikkiaan terveysvalvonnan toimintatuotoissa ollaan
kuitenkin 17.000 euroa viime vuotta edellä. Alkuvuodesta toteutettiin
maksupääteuudistus eläinlääkinnän klinikkamaksujen tehokkaampaa tulouttamista
varten. Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat silti 20.000 euroa viime vuotta pienemmät.
Asiaa selvitetään, onko alkuvuoden klinikkamaksuja vielä joltain osin saamatta.
Terveysvalvonnan henkilöstökuluissa ei ole tapahtunut muutoksia viime vuoteen
nähden. Eläinlääkinnän henkilöstökulut puolestaan ovat vähentyneet 17 % (109.000
euroa) viime vuodesta. Vakinaisten palkkoja on maksettu lähes 40.000 euroa viime
vuotta vähemmän. Lisäksi erillis- ja varallaolokorvauksia on maksettu viime vuotta
26.000 euroa vähemmän, samoin tilapäisten sekä sijaisten palkkoja on maksettu
10.000 euroa vähemmän.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 26.5.2021 kokouksessaan korjata
eläinlääkinnän käyttösuunnitelmaa SuomiAreenan budjetista vapautuneella
määrärahalla yhteensä 50.000 eurolla. Henkilöstökustannuksiin siirrettiin 30.000
euroa tilapäisten palkkoihin, mikä mahdollisti tilapäisen eläinhoitajan palkkauksen
pieneläinpäivystykseen ympärivuorokautisesti huhtikuun alusta elokuun loppuun.
Myös osa arki-iltojen päivystyksestä on toteutettu eriytettynä siltä osin, kun
eläinlääkäreitä on ollut riittävästi käytettävissä. Lisäksi eläinlääkintäyksikön
käyttösuunnitelmassa ei ollut varauduttu potilasvahingoista aiheutuviin
kustannuksiin, joita on kuitenkin jouduttu eläinlääkinnän tileiltä maksamaan useita
tuhansia euroja. Tätä varten siirrettiin myös 20.000 euroa muihin toimintakuluihin.
Terveysvalvonnan toimintakustannukset ovat pysyneet samana kuin viime vuoden
vastaavana ajankohtana. Eläinlääkinnän toimintakuluissa vastaavasti on nähtävissä
laskua, esimerkiksi palvelujen ostot ovat puolittuneet viime vuodesta.
Porin kaupunki on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen pieneläinpäivystyksen
järjestämisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa. Päivystyksen järjestää
Porin Mikkolassa sijaitseva, Evidensia-verkostoon kuuluva Eläinklinikka Syke. Päivystys
on tarkoitettu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eli Porin,
Ulvilan, Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaiden omistamille sekä alueella
oleskeleville pieneläimille. Pieneläinpäivystys alkoi 3.9.2021. Eläinklinikka Syke
päivystää vuoden loppuun saakka viikonloput ja arkipyhät. Kaupungineläinlääkärit
hoitavat pieneläinpäivystykset arkisin ja suureläinpäivystykset kokonaisuudessaan
ympäri vuorokauden. Vuoden vaihteen jälkeen pieneläinpäivystykset siirtyvät
Eläinklinikka Sykkeelle myös arkipäivien osalta. Aloituskauden mukaisesta palvelusta
maksetaan kuukausikorvausta syys-joulukuulta yhteensä 56.000 euroa, jotka tullaan
kirjaamaan palvelujen ostoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.
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Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä talousraportin tiedoksi.
Tiedoksi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
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§ 19
Ympäristöterveysjaoston seuraava kokous
PRIDno-2019-2423
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Päätetään ympäristöterveysjaoston seuraavan kokouksen ajankohta.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristöterveysjaosto päättää kokoontua torstaina 9.12.2021 klo 16.00.
Päätös
Ympäristöterveysjaosto päätti kokoontua torstaina 9.12.2021 klo 16.00.
Tiedoksi
Talous- ja hallintoyksikkö/PoriListat -tiimi, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo
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§ 20
Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Toimielin käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:
Aluehallintoviraston selvityspyyntö liittyen suureläinpäivystyksestä tehtyihin
kanteluihin (Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 15)
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

