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Aika

04.11.2019, klo 14:00 - 16:52

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat
§ 573

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 574

Pöytäkirjan tarkastus

§ 575

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen toimialajohtajille ja
henkilöstöpäällikölle kaupunginhallituksen kokouksiin

§ 576

Kulttuuritalo Anniksen asema organisaatiossa

§ 577

Vuoden 2019 lainanotto erä III

§ 578

Elinkeinoelämää tukeviin investointeihin varatun määrärahan käyttäminen

§ 579

Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2019

§ 580

Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportti

§ 581

Prizztech Oy:n osakkeiden omistuksen vaihtuminen

§ 582
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§ 583

Osakekauppa; Porin linja-autoasemakiinteistö Oy

§ 584
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§ 585
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mukaiselle toiminnalle

§ 586

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kunnalle laiksi
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta

§ 587
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§ 588
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§ 589
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§ 590
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§ 591
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§ 592
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§ 593
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Saapuvilla olleet jäsenet
Diana Bergroth-Lampinen, puheenjohtaja
Anne Liinamaa, 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:01
Anne Liinamaa, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:51
Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja
Arja Laulainen
Erno Välimäki
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Petri Huru, saapui 14:05
Raisa Ranta
Satu Hatanpää
Tommi Salokangas
Muut saapuvilla olleet
Tarja Koskela, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Salla Rajala, yksikön päällikkö, viestintäyksikkö
Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö
Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Krista Kiuru, saapui 14:05, poistui 14:15
Oili Heino
Simo Korpela
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Poissa

Juha Vasama
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto

Allekirjoitukset

Diana Bergroth-Lampinen
Puheenjohtaja

Tarja Koskela
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.11.2019

11.11.2019

Jouni Lampinen
Sihteeri § 584

Juha Kantola
Puheenjohtaja §580 osin
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11.11.2019

11.11.2019

Juha Kantola
§573-579, §580 osin, §581-598

Petri Huru
§574-598

11.11.2019

11.11.2019

Satu Hatanpää
§580 osin

Anne Liinamaa
§573

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
12.11.2019
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§ 573
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru ja Petri Huru saapuivat kokoukseen klo 14.05.
Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 14.15.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 574
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Petri Huru ja Juha Kantola (varalla Anne Liinamaa).
Pöytäkirja tarkastetaan 11.11.2019.
Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupunginverkkosivuilla 12.11.2019.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Huru ja Juha Kantola (varalla Anne Liinamaa).
Pöytäkirja tarkastetaan 11.11.2019.
Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupunginverkkosivuilla 12.11.2019
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§ 575
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen toimialajohtajille ja henkilöstöpäällikölle
kaupunginhallituksen kokouksiin
PRIDno-2019-5213
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Toimialajohtajilla ja henkilöstöpäälliköllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksissa, mutta ei kaupunginhallituksen
varsinaisissa kokouksissa.
Hallintosäännön 133 §:n perusteella kaupunginhallitus päättää kokouksessa läsnä
olevien muiden henkilöiden kuin valtuuston puheenjohtajien läsnäolo- ja
puheoikeudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 133 §:n perusteella, että toimialajohtajilla
ja henkilöstöpäälliköllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.55- 16.00.
Anne Liinamaa poistui kokouksesta klo 16.01. Hänen sijaansa pöytäkirjan tarkastajan
varaksi valittiin Satu Hatanpää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö, Virve Lepistö/LUMU-tiimi
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Kaupunginhallitus, § 568,18.10.2019
Kaupunginhallitus, § 576, 04.11.2019
§ 576
Kulttuuritalo Anniksen asema organisaatiossa
PRIDno-2019-4641
Kaupunginhallitus, 18.10.2019, § 568
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Träskelin, Tiina M Toivonen
Kaupunginhallitus käsitteli Kulttuuritalo Anniksella ilmenneitä epäselvyyksiä 30.9.2019
§ 506 ja kehotti konsernihallinnon talousyksikköä yhdessä sivistystoimialan kanssa
käynnistämään valmistelun Kulttuuritalo Anniksen aseman kaupungin organisaatiossa
arvioimiseksi ja tuomaan asian kaupunginhallitukselle päätettäväksi niin, että asia
voidaan käsitellä vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Esa Kohtamäki, Jyri Träskelin ja Kaisa Harjunpää sivistystoimialalta sekä Tuomas
Hatanpää, Martti Kujanpää ja Tiina Toivonen talousyksiköstä ovat laatineet
toimintasuunnitelman Kulttuuritalo Anniksen toiminnan jatkon suunnittelemiseksi.
Kulttuuritalo Anniksen toiminnan vetovastuu tullaan siirtämään kaupungilta
yhdistysvetoiseksi kumppanuussopimusmenettelyn avulla. Tätä tehtävää varten tulee
mahdollisesti perustaa uusi yhdistys, mikäli talossa toimivilla yhdistyksillä ei ole
valmiutta ottaa tehtävää hoitaakseen. Siirtymäajaksi Anniksen toiminnan
onnistuneeseen uudelleenorganisointiin varataan tuleva kalenterivuosi 2020.
Asian valmistelu aloitetaan syksyn 2019 aikana kaupunginjohtajan nimeämässä
työryhmässä, jonka keskeiset tehtävät ovat:
Taata Anniksen toiminnan aktiivinen jatkuminen toiminnan
uudelleenorganisoinnin ajan
Luoda puitteet Anniksen toiminnan jatkumiseksi vuoden 2020 jälkeen
yhdistysvetoisesti
Saattaa valmiiksi kumppanuussopimus sekä Anniksen hallinnollinen
toimintasuunnitelma ja talousarvio toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Parhaillaan on käynnissä Anniksen vastaavan työntekijän rekrytointi. Toiminnan
uudelleen organisoinnin vuoksi tehtävä täytetään määräaikaisesti vuoden 2020
loppuun asti. Rekrytoitava henkilö vastaa Anniksen toiminnasta siirtymäkauden ajan
kaupungin työntekijänä, minkä jälkeen vastuu toiminnasta siirtyy yhdistyksen
toiminnanjohtajalle.
Tämän hetkisen ajatuksen mukaan vuoden 2021 alusta lähtien kaupunki tukee
yhdistystä vuositasolla Anniksen nykyisen nettobudjetin verran sekä tarjoamalla
toiminnalle jo käytössä olevat, edelleen kaupungin omistukseen jäävät, toimitilat.
Em. järjestelyllä ei ole vaikutuksia vuoden 2020 talousarviomenettelyn suhteen, mutta
Anniksen vuoden 2020 talousarviomääräraha osoitetaan KH:n käyttöön.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn suunnitelman ja valtuuttaa kaupunginjohtajan
nimeämään työryhmän asiaa valmistelemaan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 576
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote sivistyslautakunta 22.10.2019
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.10.2019 on jättänyt asian pöydälle.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.10.2019 § 232 käsitellyt asiaa, pöytäkirjanote
asian liitteenä. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen ja toteaa, ettei
asia tässä vaiheessa edellytä kaupunginhallituksen toimenpiteitä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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§ 577
Vuoden 2019 lainanotto erä III
PRIDno-2019-5208
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Lainatarjouspyyntö erä 3
2 Salainen, selvitys 3 erän tarjouksista 2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 7 § 2. momentti
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n
2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on
kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Vuoden 2019 talousarviossa kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi on
ennakoitu 54,4 M€. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu 41 M€.
Investointimenot (brutto) ovat 44,9 M€.
Lainatarjousten pyynti vuoden 2019 osalta on jaettu kolmeen tarjouskierrokseen.
Kolmannen kierroksen osalta pyydettiin tarjoukset 14,0 miljoonan euron määräisestä
velkakirjalainasta. Kyseinen laina tullaan nostamaan yhdessä erässä.
Kolmannen kierroksen osalta lainatarjoukset pyydettiin kuudelta pankilta tai muulta
rahoittajalta ja tarjoukset saatiin määräajan puitteissa neljältä rahoittajalta.
Viitekorkona lainatarjouksessa käytettiin kuuden kuukauden euribor-korkoa. Kyseinen
viitekorko 25.10.2019 oli -0,350 prosenttia. Lainatarjouksien ehdot on selvitetty
huolella. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä edelleen historiallisen alhaalla, on silti
erityisen tärkeää kiinnittää huomiota rahoittajan perimän marginaalin tasoon,
vakauteen ja pysyvyyteen sekä sitä kautta lainan korkoriskin hallittavuuteen.
Pyydetyillä ehdoilla ja huomioiden edellä mainitut muut perustelut
kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtuvakorkoisen tarjouksen teki Kuntarahoitus
Oyj marginaalin ollessa sama koko laina-ajan. Lainakilpailutusaineisto
kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 14,0 miljoonan euron suuruisen
velkakirjalainan 10 vuoden laina-ajalla ja sidottuna kuuden kuukauden euribor-
korkoon marginaalilla 0,25 prosenttia. Koron marginaali on voimassa koko laina-ajan
ja luoton korko on aina vähintään marginaalin suuruinen. Korot ja tasalyhennykset
peritään puolivuosittain. Lainan nostosta ei peritä kuluja eikä palkkioita. Samalla
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kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön allekirjoittamaan
kaupungin puolesta tarvittavat laina-asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa pieniä
teknisiä muutoksia.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsen) ja Arja
Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen)
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Satu Hatanpää, Arja Laulainen
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Omistajaohjausyksikkö/Ulla Pynnä
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§ 578
Elinkeinoelämää tukeviin investointeihin varatun määrärahan käyttäminen
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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§ 579
Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2019
PRIDno-2019-5175
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-9 2019
2 Investoinnit 1-9 2019
3 Palvelulupaukset 1-9 2019
Tammi-syyskuun ennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulos tulee olemaan - 26,9
miljoonaa euroa ilman tilinpäätöskirjauksia. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu
-4,5 miljoonaa euroa. Tulosta tulee rasittamaan vielä lomarahojen palautuminen
normaalille tasolle vuonna 2020, josta joudutaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä
kirjaamaan lomapalkkavelan tason korjauksena tulosvaikutteinen negatiivinen
tilinpäätöskirjaus.
Talousarviopoikkeaman suurimmat aiheuttajat ovat perusturvan noin 10 miljoonan
euron talousarvioylitys ja verotulojen jääminen noin 13 miljoonaa euroa
talousarviossa asetetusta tavoitteesta. Verotuloarvio on edelleen hyvin epävarma.
Elokuun jälkeen kuntaliitto ei ole muuttanut arvioitaan merkittävästi vaan ne
perustuvat edelleen siihen, että verokorttiuudistuksen ja tulorekisteriongelmien
vuoksi kunnilta jää yhteensä tänä vuonna noin 600 miljoonaa euroa verotuloja
saamatta. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta
johtuu aiemmasta tiedosta poiketen verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmat
selittävät vain murto-osan (13 %) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että
uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista
ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta
huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Verokorttiuudistuksesta johtuva
kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä
ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen
kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai
verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten
suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta
verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos.
Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020
aikana, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen
vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.
Kuntien heikentyneitä verotuloja vuonna 2019 kompensoidaan budjettiriihen
päätöksen mukaan valtionosuuksien kautta 237 miljoonan euron erällä, jonka
vaikutus on Porin osalta noin 3,5 miljoonaa euroa. Kyseinen erä ei ole varsinainen
lisäys valtionosuuksiin. Sen maksua vain aikaistetaan vuodesta 2020 vuoteen 2019.
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Toimialojen osalta tammi-syyskuun raportissa on tehty merkittävimmät päivitykset
teknisen toimialan tuloeriin ja alaskirjauksiin. Maanmyyntivoittoja tullaan saamaan
noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Toisaalta
rakennusten myyntitappioita tulee noin 0,5 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.
Näiden 1,5 miljoonan euron nettovaikutus näkyy tuloslaskelmaosassa. Teknisen
toimialan oma tuloennuste on parantunut 1,8 miljoonaa euroa johtuen lähinnä
arvioitua suuremmista maankäyttökorvauksista. Vähärauman koulun purkamisesta
aiheutui kuitenkin kahden miljoonan euron alaskirjaus, joka näkyy tuloslaskelmassa
poistojen arvioitua suurempana määränä.
Jo aiemmissa talousraporteissa on huomioitu työllisyydenhoitoon osoitettu 1,9
miljoonan euron lisämääräraha ja 1,5 miljoonan euron vaje rahoitustuotoissa, joka
perustuu siihen, että Porin Satama Oy tuloutus kaupungille jää todennäköisesti
saamatta johtuen sataman omasta taloustilanteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättä saattaa neljännevuosiraportin kaupunginvaltuustolle
tiedoksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
kaupunginvaltuusto

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019

29/2019

15 (46)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 580
Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportti
PRIDno-2019-2348
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
Liitteet

1 Strategisten yhtiöiden neljännesvuosiraportit 30.9.2019
2 Neljännesvuosiraportti Länsirannikon koulutus Oy 2019 15.10.2019
3 Neljännesvuosiraportti Q3 2019 Porin Satama Oy
4 Pori Energia neljännesvuosiraportti syyskuu 2019
5 Porin YH-Asunnot Oy Toiminnan erityispiirteet tilikauden 2019 aikana
6 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy neljännesvuosiraportti 1-9 2019
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.-30.9.2019.
Strategisten yhtiöiden raportointia on uudistettu. Aikaisemmin käytössä olleista word-
lomakkeista on siirrytty käyttämään sähköistä Eemeli-lomaketta. Tästä syystä
yhtiöiden raportit näyttävät erilaisilta aikaisempaan verrattuna. Raporttien
luettavuutta tullaan vielä jatkossa parantamaan ja esimerkiksi syötettäviin lukuihin
lisäämään erottimet tuhansille euroille. Yhtiöitä on pyydetty täyttämään sähköiset
lomakkeet antamalla tiiviit vastaukset sekä halutessaan antamaan lisätietoa
tavoitteista sekä kuvauksen tilikauden olennaisista tapahtumista erillisellä liitteellä.
Yhtiöitä tullaan ohjeistamaan lisää seuraavaan raportointiin, jotta raportit saataisiin
mahdollisimman yhdenmukaisiksi jatkossa. Liitteenä on niiden yhtiöiden täydentävät
raportit, jotka ovat sellaisen lisäksi antaneet. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja
helpottaa raportointia sekä yhtiöiden että omistajaohjauksen näkökulmasta.
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.
Yhtiöt ennustavat pääasiassa tilikaudelta 2019 positiivista tilikauden tulosta. Yhtiöistä
ainoastaan Porin Linjat ennustaa tilikauden tuloksen menevän negatiiviseksi. Porin
Satama ennustaa tilikaudelta nollatulosta, jolloin se ei pysty maksamaan kaupungille
lainan korkoa.
Tavoitteiden toteutumisen osalta vain Länsirannikon koulutus ja Prizztech ennustavat
pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa. Aikaisemmista vuosista poiketen Pori Energia ei
ole pääsemässä tavoitteeseen sijoitetun pääoman tuoton osalta. Toinen tavoite, josta
yhtiö jää on työtapaturmien määrä. Porin Linjoilla tavoitteista jää erityisesti talouteen
ja matkustajamääriin liittyvät tavoitteet sekä lisäksi Itä-Porin liikenteen palvelutason
nosto. Porin YH-Asunnoilla tavoitteista jää toteutumatta vuokrausasteeseen ja
vuokralaisten vaihtuvuuteen liittyvät tavoitteet.
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Kokonaisuutena yhtiöiden tavoitteet ovat toteutumassa hyvin ja strategiset yhtiöt
tekevät positiivista tulosta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset
raporttien johdosta.
Kokouskäsittely
Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan
ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen).
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi,
Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon
ajan toimi Juha Kantola ja hänen sijaansa pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu
Hatanpää.
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen
puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen).
Hurun sijaan pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan
toimi Satu Hatanpää.
Porin Energia Oy: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Porin Energia Oy:n hallituksen
jäsen)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Raportoineet yhtiöt, omistajaohjausyksikkö
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§ 581
Prizztech Oy:n osakkeiden omistuksen vaihtuminen
PRIDno-2019-5200
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
Liitteet

1 Osakekauppa Kankaanpään kaupunki
Prizztech Oy:n osakas Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on päätetty
lakkauttaa. Yhtiön osakkeet on luovutettu Kankaanpään kaupungille 6.9.2019
päivätyllä kauppakirjalla. Prizztech Oy:n yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke,
jonka mukaan osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen
lunastusvaatimus kuuden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on
ilmoitettu hallitukselle. Prizztech Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan
11.10.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kauppakirjan tiedoksi ja päättää, ettei Porin kaupunki
käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Prizztech Oy
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§ 582
Porin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous nro 2-2019
PRIDno-2019-5211
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Porin Satama Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu
Porin Satama Oy:n (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.11.2019 kello
9.00 Porin kaupungintalolla, osoitteessa Hallituskatu 12, Pori. Asialistalla on
hallituksen jäsenten valinta. Hallitukseen ovat kuuluneet 24.04.2019 alkaen (7 jäsentä)
Arto Nurmi puheenjohtajana, jäseninä Jari Pajukoski, Sari Harjunpää, Raija Kukkakorpi,
Jyrki Laine, Johanna Vähäkainu ja Tuomas Klimoff. Eronneen jäsenen Jyrki Laine
tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Porin Satama Oy:
n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.11.2019 .
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Satu Hatanpää esitti, että Porin Satama Oy:n hallituksesta eronneen jäsenen Jyrki
Laineen tilalle valitaan Juha Vasama.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajalle Porin Satama Oy:n
ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.11.2019, että hallituksesta eronneen jäsenen, Jyrki
Laineen tilalle valitaan Juha Vasama.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 583
Osakekauppa; Porin linja-autoasemakiinteistö Oy
PRIDno-2019-5178
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Laurila
Liitteet

1 Luonnos osakkeiden kauppakirja Matkahuolto
2 Arviokirja
Porin kaupunki ja Matkahuolto Oy ovat neuvotelleet osakekaupasta koskien
Matkahuollon omistamia Porin linja-autoasemakiinteistö Oy:n osakkeita, jotka kaupan
toteuduttua tulisivat Porin kaupungin omistukseen. Kaupan taustalla on
osakeomistuksen keskittäminen yhdelle taholle ja siten kaupunkisuunnittelun Pasaasi-
hankkeen edistäminen. Lisäksi Matkahuolto voi jatkossa ottaa käyttöön tarpeisiinsa
paremmin soveltuvat tilat.
Kaupan kohteena ovat osakkeet nrot 36-140 ja 688-1087, jotka muodostavat noin 26
% yhtiön koko osakekannasta. Kauppahinnan perusteena on Länsi-Suomen OP-
Kiinteistökeskus Oy:n 13.9.2016 laatima arviokirja. Kauppahinta on laaditun
arvion mukaan 270.000,00 euroa. Kauppaan liittyy Matkahuollon kanssa tehtäväksi
tuleva 6kk pituinen määräaikainen vuokrasopimus 1.12.2019 alkaen. Vuokrasopimus
tulee normaalissa järjestyksessä teknisen toimialan päätöksentekoon.
Kauppakirjaluonnos ja arviokirja ovat esityslistan liitteenä.
Hankinnan kate osoitetaan vuoden 2019 talousarvion investointiosassa
konsernihallinnon toimialalle yritysjärjestelyille varatusta osuudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen sekä
oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
hannu.tukonen@matkahuolto.fi, Lauri Kilkku, Jouni Lampinen, Liisa Laurila, Kari-Matti
Haapala

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019

29/2019

20 (46)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 584
Porin Ravit Oy:n osakkeiden myynti
PRIDno-2019-5201
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
Liitteet

1 Ostotarjous Porin Ravit osakkeista
Porin kaupunki omistaa 400 kpl Porin Ravit Oy:n osakkeita. Lalli Oy ja Astora Group Oy
ovat tehneet yhteisen ostotarjouksen ostaa yhtiön osakkeet siten, että Lalli Oy ostaisi
300 osaketta hintaan 37.500 euroa ja Astora Group Oy 100 osaketta hintaan 12.500
euroa. Tarjottu kauppahinta on yhteensä 50.000 euroa ja osakkeiden tasearvo
kaupungin taseessa on 67.275,17 euroa. Osakkeille ei ole määriteltävissä markkina-
arvoa, eikä yhtiö voi maksaa osakkeille osinkoa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ostotarjouksen tiedoksi ja päättää, että Porin kaupungin
omistuksessa olevat 300 Porin Ravit Oy:n osaketta myydään Lalli Oy:lle ja Astora Oy:lle
yhteishintaan 50.000 euroa siten, että Lalli Oy ostaa 300 osaketta hintaan 37.500
euroa ja Astora Group Oy 100 osaketta hintaan 12.500 euroa. Konsernihallinnon
omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen oikeutetaan allekirjoittamaan
kauppakirjat. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Tarja Koskela (Porin Ravit Oy:n hallituksen jäsen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asiakohdan ajan toimi Jouni Lampinen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Tarja Koskela
Tiedoksi
Lalli Oy, Astora Group Oy, omistajaohjausyksikkö
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§ 585
Pankkitakaus Porin Jätehuollon Hangassuon jäteaseman ympäristöluvan mukaiselle
toiminnalle
PRIDno-2019-5174
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Päätös 222-2019 allekirj
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Salainen, selvitys pankkitakauksen tarjouksista 2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 7 § 2. momentti
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n
2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on
kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Osana Hangassuon jäteaseman toiminnan uutta ympäristölupapäätöstä on
lupaviranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto edellyttänyt, että Porin
kaupungin on luvan saajana asetettava yhteensä 2 027 400 euron (alv 24 %)
suuruinen hyväksyttävä vakuus Hangassuon jäteaseman jätehuollon ja
vesienkäsittelyn varmistamiseen, kaatopaikan käytöstä poistamiseen ja jälkihoidon
toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen
tarkkailuun. Vakuus muodostuu seuraavista kustannuksista:
- 30 vuoden jälkitarkkailu 186 000 € (alv 24 %)
- 10 vuoden kaatopaikkakaasunkeräys ja vesienkäsittely 334 800 € (alv 24 %)
- kaatopaikan pintarakenteiden rakentaminen 1 029 200 € (alv 24 %)
- varastoitujen jätteiden käsittely ja kuljetus 477 400 € (alv 24 %)
Vakuus on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä
tavalla. Toiminnanharjoittajan tulee viiden vuoden välein vuosiraportoinnin
yhteydessä esittää valvontaviranomaiselle selvitys vakuudella katettavien jätteiden
käsittelyn sekä kaatopaikkaa ja muita toimintoja koskevien vakuuksien kattavuudesta.
Mikäli vakuutta on tarpeen muuttaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä
ympäristölupaviranomaiselle sitä koskeva esitys. Vain lupaviranomainen voi
hakemuksesta vapauttaa vakuuden kokonaan tai osittain.
Omistajaohjausyksikkö on saanut tarjoukset kolmelta pankilta (Nordea Bank
Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Länsi-Suomen Osuuspankki). Näistä
parhaan tarjouksen esitti Nordea Bank Oyj, jonka takausprovisio oli 0,17 % per annum
ja järjestelypalkkio 500 eur sekä toimitusmaksu 110 eur. Pankkitakaus on voimassa
10 vuotta ja provisio peritään 3 kk jaksoissa etukäteen. Takauksiin sovelletaan pankin
kyseiseen luottomuotoon yleisesti soveltamia ehtoja. Saadut tarjoukset ovat esillä
kokouksessa.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita Etelä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämän
pankkitakauksen Hangassuon jäteaseman ympäristöluvan mukaiselle toiminnalle
otettavaksi tarjouksen mukaisesti Nordea Bank Oyj:ltä. Takaussumma on 2 027 400
euroa, takausprovisio 0,17 % per annum ja järjestelypalkkio 500 eur sekä
toimitusmaksu 110 eur. Pankkitakaus on voimassa 10 vuotta ja provisio peritään 3 kk
jaksoissa etukäteen. Takauksiin sovelletaan pankin kyseiseen luottomuotoon yleisesti
soveltamia ehtoja. Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausyksikön
päällikön allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat pankkitakauksen asiakirjat
ja tekemään niihin tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen) ja Arja
Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen)
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Satu Hatanpää, Arja Laulainen
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet pankit,Tekninen toimiala/Jätehuolto/Jussi Lehtonen,
Omistajaohjausyksikkö/Ulla Pynnä
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§ 586
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kunnalle laiksi ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja
20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
PRIDno-2019-4844
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vanhuspalvelulaki, muutosluonnos - perusturvan lausunto valmis
2 HE luonnos 4.10.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta.Perhe- ja peruspalveluministeri Krista
Kiuru on 29.8.2019 asettanut iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän.
Työryhmän tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja
kustannustehokkaat palvelut sekä vahvistaa palveluiden laatua ja saatavuutta.
Työryhmän om muun ohessa arvioitava henkilöstömitoituksen nostamista vähintään
0,7 ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä sekä siihen liittyen työnjaon selkiyttämistä.
Henkilöstömitoitusta ja siihen liittyviä tekijöitä koskevan hallituksen esityksen
valmistelemista varten on asetettu mitoitusjaosto, jonka tehtävänä on ollut 30.9.2019
mennessä tehdä ehdotus hallituksen esitykseksi henkilömitoituksesta ja yhtenäisestä
toimintakyvyn arvioinnista käytettävästä mittaristosta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä
ja arvioinnissa käytettävästä yhtenäisestä kansallisesta arviointi- ja
seurantamittaristosta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi iäkkäiden henkilöiden
ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä noudatettavasta
henkilöstömitoituksesta, siihen laskettavasta henkilöstöstä, mitoituksen
laskentamallista sekä mitoituksen vaiheittaisesta voimaantulosta.
Perusturva on antanut lausunnon asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle perusturvan
valmisteleman lausunnon hallituksen esityksestä laiksi ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain
muuttamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
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§ 587
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi julkisen hallinnon
tiedonhallintalautakunnasta
PRIDno-2019-4663
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 ICT-yksikön lausunto
2 Lausunto asetuksesta julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta
3 Asetustekstiluonnos julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta
4 Perustelumuistioluonnos asetus tiedonhallintalautakunnasta
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta.Laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta tulee voimaan 1.1.2020. Ko. laissa on säädetty julkisen hallinnon
tiedonhallintalautakunnasta, joka on uusi monialaiseen yhteistyöhön perustuva
valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään tiedonhallintalautakunnan tarkemmasta kokoonpanosta,
toiminnan järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten
pätevyysvaatimuksista. Lautakunnan toiminta vaikuttaa suoraan valtion virastoihin ja
laitoksiin sekä kuntiin ja kuntayhtymiin.
Konsernihallinnon hallintoyksikön ja ICT-yksiön päälliköt ovat antaneet
lausunnon asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että Porin kaupungilla ei ole lausuttavaa esityksestä
valtioneuvoston asetukseksi tiedonhallintalautakunnasta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 588
Energiaosuusrahaston sääntöjen muutos
PRIDno-2019-5162
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Ehdotetut energiaosuusrahaston sääntöjen muutokset
2 Voimassa olevat energiaosuusrahaston säännöt 3.12.2012 § 210
Kaupunginvaltuusto perusti energiaosuusrahaston 3.12.2012 § 210. Rahastoon
siirrettiin Pohjolan Voiman vuonna 2012 maksamat 3 041 494 euron osinkotuotot.
Energiaosuusrahaston saldo on tällä hetkellä 1 282 878 euroa, sillä rahaston
pääomaa on käytetty Pohjolan Voiman osakkeiden hankintaan useassa erässä.
Rahaston varoja oli tarkoitus myös käyttää mm. Olkiluoto 4 hankkeeseen, johon
kaupunki oli sitoutunut. Koska Olkiluoto 4 ei ole totetumassa, rahaston sääntöjä on
tarpeellista päivittää vastaamaan nykytilannetta.
Omistajaohjausyksikkö esitää rahaston sääntöjä muutettavaksi siten, että 1 § ja 4
§ muutetaan. Tarkoituksena on, että kaupungin energialiiketoiminnasta tai kaupungin
tytäryhtiöiden energialiiketoiminnasta kaupungille saatavia ennakoimattomia tuottoja
voitaisiin käyttää energiaosuuksien ja energiayhtiöiden osakkeiden ostojen, näistä
ostoista aiheutuvien muiden välillisten kustannusten, myynneistä aiheutuvien
kustannusten, alaskirjausten tai arvonalennusten kattamiseen tuloslaskelmassa.
Liitteissä ovat ehdotetut uudet säännöt ja nykyisin voimassa olevat säännöt.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
energiaosuusrahaston säännöt muutetaan liitteenä olevan luonnoksen mukaisiksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019

29/2019
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§ 589
Pori-Uusikaupunki-Pori tilausajojen option käyttö
PRIDno-2019-4827
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Laine
Konsernihallinto/Elinvoimayksikkö kilpailutti Pori - Uusikaupunki - Pori tilausajot EU-
hankintailmoituksella 4.1.-11.2.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.3.2019 tilausajojen
toteuttajaksi tarjousten halvimman kuukausihinnan perusteella Satakunnan Liikenne
Oy:n. Kuljetukset päätettiin hankkia ajalle 1.4. - 31.12.2019. Sopimukseen liittyy
mahdollisus 12 kuukauden optioon. Tilausajon pysäkkejä on myös Luvialla, Eurajoella,
Raumalla ja Laitilassa.
Tilausajot toteutetaan kiinteällä kuukasihinnalla, mikä pysyy samana myös
optiovuonna. Kuukausihinta sisältää kolme edestakaista maanantai-lauantaivuoroa ja
yhden sunnuntaivuoron. Aikataulut on sovitettu autotehtaan työvuoroihin.
Liikennöitsijä toimittaa laskutuksen yhteydessä pysäkkikohtaiset
raportoinnit. Laskutuksessa huomioidaan saadut lipputulot, mitkä vähentävät
kaupungin maksuosuutta. Tilausajoista on neuvoteltu myös Valmet Automotive Oy:n,
Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan kanssa. Kaikki osapuolet osallistuvat
kuljetuskustannuksiin tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisesti. Osapuolet ovat
ilmoittaneet hyväksyvänsä optioajan käytön.
Matkustajamäärät vaihtelevat kuukausittain ja vuorottain. Matkustajamäärät/vuoro
ovat vaihdelleet 31-52 välillä. Valmet Automotive Oy toteuttaa loppuvuoden aikana 1-
3 viikon lomautuksia tuotannon tehtävissä oleville työntekijöille. Lomautukset
toteutetaan portaittain, joten tuotanto ei pysähdy ja kuljetukset hoidetaan normaalisti.
Elinvoimayksikkö katsoo, että Uudenkaupungin tilausliikenteen option käyttäminen on
perusteltua työmatkaliikenteen turvaamiseksi. Uudenkaupungin tilausliikenteen
tukemiseen on varauduttu vuoden 2020 talousarvioesityksessä elinvoimayksikön
kustannuspaikalla 141 17403.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä nykyisen tilausajosopimuksen Pori - Uusikaupunki - Pori mahdollistaman
optioajan käyttämisen ajalle 1.1. - 31.12.2020
- valtuuttaa elinvoimayksikön päällikön allekirjoittamaan tilausajoa koskevan
sopimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan Liikenne Oy, Elinvoimayksikkö

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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§ 590
Eroanomus maakuntavaltuustosta
PRIDno-2019-291
Valmistelija / lisätiedot:
Merita Pajunen
Petteri Lahti on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään maakuntavaltuustossa.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Petteri Lahdelle eron luottamustehtävistä
kaupunginvaltuutettuna, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jäsenenä ja
kaupunkikuvatoimikunnan jäsenenä kokouksessaan 21.1.2019 §9.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 §133 päättänyt edustajistaan ja
heidän henkilökohtaisista varajäsenistään Satakuntaliiton kuntien edustajain
kokoukseen.
Satakuntaliiton edustajainkokous on 18.8.2017 §5 valinnut Maakuntavaltuuston
jäsenet ja varajäsenet. Porin kaupungin edustajiksi maakuntavaltuustoon on valittu
seuraavat jäsenet:
Jäsen

Varajäsen

Mirva Heino, SDP

Sinikka Alenius, SDP

Hanna Hildén, Kok.

Henna Kyhä, Kok.

Tapio Huhtanen, Kesk.

Petri Reponen, Kesk.

Laura Huhtasaari, PS

Arto Nurmi, PS

Simo Korpela, KD

Irma Roininen, KD

Petteri Lahti, SDP

Esa J. Anttila, SDP

Anne Liinamaa, Vihr.

Kaarina Ranne, Vihr.

Martti Lundén, SDP

Jarno Joensuu, SDP

Sonja Myllykoski, SDP

Tiina Puska, SDP

Marianne Ostamo, PS

Ismo Läntinen, PS

Raisa Ranta, Vas.

Milka Tommila, Vas.

Juha Vasama, Kok.

Mikael Ropo, Kok.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen kesken toimikauden menettää
vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällöinkin kunnan
valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se,
jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuutettujen ja varajäsenten on oltava
jäsenkuntien valtuutettuja.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
myöntää Petteri Lahdelle eron maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019

29/2019

29 (46)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

valitsee Petteri Lahden tilalle maakuntavaltuustoon uuden jäsenen.
Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto, Petteri Lahti, valittava henkilö, LUMU-tiimi, Satakuntaliitto

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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§ 591
Perusturvajohtajan viran vastaanottaminen
PRIDno-2019-5222
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Viran vastaanottoilmoitus
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.9.2019 § 95 valinnut perusturvajohtajan
virkaan terveystieteiden maisteri, eMBA Sanna Mustajoki-Kunnaksen. Sanna Mustajoki-
Kunnas on 10.10.2019 päiväämällään kirjeellä ilmoittanut ottavansa viran vastaan
1.1.2020 ja toimittanut työnantajalle hyväksytyn lääkärinlausunnon. Lääkärinlausunto
on tarvittaessa nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Sanna Mustajoki-Kunnas on ilmoittanut
ottavansa vastaan perusturvajohtajan viran 1.1.2020 alkaen ja että hän on toimittanut
hyväksytyn lääkärinlausunnon ja kaupunginhallitus vahvistaa perusturvajohtajan
virkavaalin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sanna Mustajoki-Kunnas, HR-yksikkö, perusturvalautakunta

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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§ 592
Perusturvajohtajan viran palkkaus
PRIDno-2019-5214
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginvaltuusto on valinnut perusturvajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen
terveystieteiden maisteri, eMBA Sanna Mustajoki-Kunnaksen ja että
perusturvajohtajan palkasta päättää kaupunginhallitus. Sanna Mustajoki-Kunnas on
ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.1.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa perusturvajohtajan palkaksi 1.1.2020 alkaen 9500
euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hänellä on matkapuhelinetu. Palkka on
kokonaispalkka.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvalautakunta, konsernihallinnon HR-yksikkö,
konsernihallinnon talousyksikkö

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 32,22.10.2019
Kaupunginhallitus, § 593, 04.11.2019
§ 593
Pelastuspäällikön viran perustaminen
PRIDno-2019-4981
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 22.10.2019, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 8.5.2018, 18 §
Porin kaupungin ohjeistuksen mukaan toisen pelastuspäällikön viran
perustaminen saatetaan johtokunnan käsiteltäväksi. Pelastuslaitoksessa on lähes
koko sen olemassaolon ajan ollut kaksi pelastuspäällikköä, joiden muodollinen asema
on ollut toimialapäällikkö. Pelastuspäälliköistä toinen on toiminut virassa toisen oltua
työsopimussuhteessa, joka ei ole täyttänyt kaikkia tehtävän edellytyksiä.
Toimialapäälliköiden ensisijainen tehtävä on kehittää ja johtaa oman toimialan
toimintaa maakunnallisesti ja yhdessä linjaorganisaation kanssa. Lisäksi
toimialapäälliköt toimivat asiatieohjaajina määritellyille sektorivastuuhenkilöille,
edustavat pelastusjohtajaa toimialallaan ja osallistuvat laitoksen yleisjohtoon.
Meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset, joista pelastuslaitoksen
kannalta merkittävimpiä ovat maakuntauudistus ja pelastustoimen uudistus,
edellyttävät riittäviä suunnittelu-, valmistelu-, toimeenpano- ja seurantaresursseja.
Näiden muutosten myötä pelastuslaitoksen toiminnan laatuun kohdistuu aiempaa
suurempia odotuksia ja velvoitteita, edelleen tietoperusteinen toiminnan ohjaus tulee
olemaan keskeisessä asemassa. Tämä edellyttää tietojen tuottamista, raportointia,
tilastointia ja analysointia, jotka perustuvat laatujärjestelmän ja omavalvontaohjelman
luomiseen ja käytännön toteutukseen.
Pelastuspäälliköiden karkea työnjaon mukaan toisen tehtävänä on ollut yleinen
suunnittelu ja valmistelu ja toisen resurssienhallinta. Työnjakoa määritellessä tulee
ottaa huomioon ajankohdan tarpeet sekä käytettävissä olevien henkilöiden vahvuudet
ja valmiudet. Oleellista on, että molemmat pelastuspäälliköt toimivat virassa, jolloin
he voivat tarvittaessa toimia pelastusjohtajan sijaisina ja pelastustoiminnan
johtajina merkittävissä tai päällekkäisissä pelastustehtävissä.
Pelastuspäällikön muodollinen kelpoisuusehto on palopäällystön ylin tutkinto,
lisäksi valinnassa arvostetaan muuta ylemmän tason koulutusta, johtamis- ja
asiantuntijaosaamista sekä tuloksellisen työn luontaisia taipumuksia. Palkkaus
määräytyy Porin kaupungin teknisen sopimuksen palkkajärjestelmän mukaan, työaika
on yleistyöaika ja ensimmäinen sijoituspaikka on Keskuspaloasema. Lisäksi hakijan
odotetaan suostuvan turvallisuusselvitysmenettelyyn ja vapaamuotoiseen
varallaoloon tarvittaessa sekä sitoutumaan pelastuslaitoksen päihde- ja
huumeohjelmaan.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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Pelastusjohtajan päätösehdotus
Johtokunta esittää Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran
esitetyillä periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.
Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
Satakunnan pelastuslaitos
Johtokunnan päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin."
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 22.10.2019
Pelastuspäällikön viran perustamista on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla.
Voidaan todeta pelastuslaitoksen toimintaympäristön vähäisessä määrin ja ilmeisen
väliaikaisesti muuttuneen johtokunnan pelastuspäällikkökäsittelyn jälkeen kuitenkin
siten, että laitokseen kohdistuvat suunnittelu- ja valmisteluodotukset kokonaisuutena
ovat säilyneet vähintään samoina.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta pitää pelastuspäällikön viran perustamista edelleen välttämättömänä ja
esittää edelleen Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran esitetyillä
periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 593
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen pelastuspäällikön viran
perustamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi perustaa
pelastuspäällikön viran.
Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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§ 594
Kohtuullistamispyyntö palkan takaisinperintä
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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Kaupunginhallitus, § 498,16.09.2019
Perusturvalautakunta, § 233,26.09.2019
Kaupunginhallitus, § 595, 04.11.2019
§ 595
Porin vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2019 - 2021
PRIDno-2019-2670
Kaupunginhallitus, 16.09.2019, § 498
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 asettanut vammaisneuvoston
toimikaudeksi 2017-2019 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Lauri Levo, pj.

Lennart Laitinen

Kaisa-Liisa Lohivuo, vpj.

Leena Vartia-Tuominen

Raija Kiviniitty

Tarja Airaksinen

Taina Lehtimäki

Jaana Heinola

Veikko Leppäniemi

Matti Nevanpää

Asko Virtanen

Petri Naukkarinen

Ilkka Aro

Ahti Koskinen

Riikka Tupala

Nina Ingberg, SAMK

Tiina Rinne

Rainer Salmi

Helvi Walli

Satu Hatanpää

Juha-Pekka Aalto

Anita Virtanen

Lisäksi kaupunginhallitus on oheen liitetyssä päätöksessään 21.8.2019 kehottanut
perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa neuvottelukuntaan.
Porin vammaisneuvosto on kevätkokouksessaan 2.5.2019 päättänyt ehdottaa Porin
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston varsinaiset
jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2019-2021 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Lauri Levo, pj.

Lennart Laitinen

Pasi Huhtanen

Kai Kotiranta

Veikko Leppäniemi

Hemmo Haanpää

Kaisa-Liisa Lohivuo, vpj.

Taina Lehtimäki

Raija Kiviniitty

Paula Valminen

Katja Halinen

Marjatta Kokko

Saini Lepistö

Asko Virtanen

Kati Karinharju, SAMK

Riikka Tupala, SAMK

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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Samassa yhteydessä vammaisneuvosto on esittänyt, että vammaisneuvostolle
myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen sekä perusturva-,
teknisen- ja sivistyslautakunnan kokouksiin. Vammaisneuvoston esitys on oheen
liitettynä.
Vaikuttamistoimielimistä läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksiin on myönnetty vain
nuorisovaltuustolle. Järjestelyn osalta on todettu, että nuorisovaltuuston edustus
kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin
osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Vammaisneuvoston esitys läsnäolo-oikeudesta
kokouksiin tulee ratkaistavaksi samassa aikataulussa.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita 31.5.2021 päättyvän valtuustokauden 2017-2021
loppukaudelle vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa sekä
osoittamaan sihteerin vammaisneuvostolle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti valita 31.5.2021 päättyvän valtuustokauden 2017-2021
loppukaudelle vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Lauri Levo, pj.
Lennart Laitinen
Pasi Huhtanen
Kai Kotiranta
Veikko Leppäniemi
Hemmo Haanpää
Kaisa-Liisa Lohivuo, vpj.
Taina Lehtimäki
Raija Kiviniitty
Paula Valminen
Katja Halinen
Marjatta Kokko
Saini Lepistö
Asko Virtanen
Kati Karinharju, SAMK
Riikka Tupala, SAMK
Juha-Pekka Aalto
Anita Virtanen
Tiina Rinne
Rainer Salmi
Helvi Walli
Satu Hatanpää
Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa. Lisäksi
kaupunginhallitus velvoittaa perusturvalautakunnan määräämään
vammaisneuvostolle sihteerin ja ilmoittamaan nimeämisestä kaupunginhallitukselle
30.9.2019 mennessä.

Perusturvalautakunta, 26.09.2019, § 233
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019
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Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 § nimennyt vammaisneuvoston
jäsenet vuosiksi 2017 - 2019. Porin vammaisneuvosto on kevätkokouksessaan
2.5.2019 päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se nimeää
vammaisneuvoston varsinaiset ja varajäsenet kaudelle 2019 - 2021
vammaisneuvoston ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa sekä
osoittamaan sihteerin vammaisneuvostolle.

Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa vammaisneuvostoon. Sihteerinä jatkaa
vammaispalvelutoimiston toimistosihteeri Anne Lundgren.
Päätös
Lautakunta nimeää vammaisneuvoston jäseneksi Juha Södergårdin ja varajäseneksi
Jyri Astokarin.

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 595
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Arola
Perusturvalautakunta nimesi kokouksessaan 26.9.2019 § 233 perusturvalautakunnan
edustajaksi vammaisneuvostoon Juha Södergårdin ja varalle Jyri Astokarin. Sihteerinä
jatkaa vammaispalvelutoimiston toimistosihteeri Anne Lundgren.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin kaupunki
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§ 596
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.10.2019
Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto aloitteet 28.10.2019
2 Kaupunginvaltuusto tiedote 28.10.2019
Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:
"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 28.10.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen
yhteydessä jätettiin 7 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa
järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan
muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:
Valtuustoaloiteet:
§ 148
Reilun kaupan kannatustyöryhmään valtuustoedustaja jokaisesta puolueesta,
valtuustoaloite, Hanna Hildén
PRIDno-2019-5203
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää valtuustoryhmiä ja
nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa Reilun kaupan kannatustyöryhmään.
§149
Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään, valtuustoaloite, ensimmäinen
allekirjoittaja Juha Kantola
PRIDno-2019-5232
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta konsernihallinnon HR-
yksikön lausunnon 31.12.2019 mennessä.
§150
Ohjeistus täyssähköautojen ja lataushybridien lähilatauspisteiden sijoittamisesta
oman asunnon välittömään läheisyyteen, valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma
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Roininen
PRIDno-2019-5233
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen toimialan
lausunnon 31.12.2019 mennessä.
§151
Hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta keskeiset toimenpiteet,
valtuustoaloite, Kaarina Ranne ja Laura Pulli
PRIDno-2019-5234
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta
kaupunginlakimiehen lausunnon 31.1.2020 mennessä.
§152
Porin kaupungin päihdehoidon vaikuttavuuden selvittäminen, valtuustoaloite,
ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä
PRIDno-2019-5235
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan
lausunnon 31.1.2020 mennessä.
§153
Porilaisten yläkoulujen henkilökuntaa tulee kouluttaa kohtaamaan masentuneita
nuoria, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Tiina Puska
PRIDno-2019-5236
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja
perusturvalautakunnan lausunnot 31.1.2020 mennessä.
§154
Öljylämmityksestä luopuminen kaupungin omistamista tai hallinnoimista
kiinteistöistä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
PRIDno-2019-5237
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan
lausunnot 31.1.2020 mennessä.
Tiedotteet:
§155
Tiedote valtuustoryhmästä eroamisesta
PRIDno-2019-5238
Markku Tanttinen ilmoitti, että hänen valtuustoryhmänsä nimi on Ikivihreä.
Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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Päätösehdotus: Kaupungihallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää ilmoituksen
hallintoyksikölle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Lausunnon antajat, hallintoyksikkö
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§ 597
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.
Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, 29.10.2019
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Paino- ja kopiontituotteet sekä kirjekuoret optioajalla 1.10.2019 - 31.8.2020 ,
25.10.2019
§ 14 Leipomotuotteiden hankinta optioajalla, 28.10.2019
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 245 Matkustusohjeen muuttaminen, 14.10.2019
§ 246 Sivutoimiluvan hakeminen ja sivutoimi-ilmoituksen tekeminen -ohje, 15.10.2019
§ 247 Kaupungingeodeetin virkanimikkeen muuttaminen paikkatietoinsinööriksi,
18.10.2019
§ 248 Neuvottelutuloksen hyväksyminen koskien tuntipalkkaisten työajan siirtämistä
koskien aurauskeppien asennustyötä, 20.10.2019
§ 249 Neuvottelu tehtävän vaativuuden uudelleen arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan
tarkistaminen, 23.10.2019
§ 250 Neuvottelu työsuhteen muoto, 23.10.2019
§ 251 Neuvottelu työsuhteen muodosta, 23.10.2019
§ 252 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen -ohje, 23.10.2019
Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 83 Suomen Ilmailuopiston kurssin SIO30 opiskelijoiden huomioiminen., 22.10.2019
§ 86 Alueellisen maanpuolustuskurssin yhteydessä vastaanotto 27.1.2020, 23.10.2019
§ 88 i9 Nine Elements of Innovation -hanke, Prizztech Oy, 28.10.2019
Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 77 Virkasuhteen purkaminen, 18.10.2019
§ 78 Määräaikaisen alue-esimiehen palkkaaminen pelastusharjoitusalueelle,
28.10.2019
Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 21 Tahkoluodon satama-alueen suuronnettomuusriskikartoitus, selvityksen päivitys,
18.10.2019
Yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 6 Salassa pidettävä JulkL § 24 mom. 1 kohta 23 ja 25, 02.10.2019
§ 8 Salassa pidettävä JulkL § 24 mom. 1 kohta 7., 23.10.2019
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi.
Kokouskäsittely
Anne Liinamaa saapui kokoukseen klo 16.51.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 598
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Tekninen lautakunta 15.10.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä
kaupungin verkkosivuilla
2 Sivistyslautakunta 22.10.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä
kaupungin verkkosivuilla
3 Tekninen lautakunta 22.10.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä
kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Tekninen lautakunta

15.10.2019

17.10.2019

18.10.2019

Sivistyslautakunta

22.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

Tekninen lautakunta

22.10.2019

24.10.2019

25.10.2019

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§575, §576, §579, §580, §581, §582, §586, §587, §588, §589, §590, §591, §593, §595
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Muutoksenhakukielto
§592
Muutoksenhakukielto
Tästä asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan päätökseen tyytymätön voi saattaa
asian käsiteltäväksi virka-/ työehtosopimuksen mukaisessa paikallisneuvottelussa
kunnallisen pääsopimuksen 8, 10, 11 §:n mukaisesti.
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Oikaisuvaatimus
§577, §578, §583, §584, §585, §594
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

