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Aika

14.09.2020, klo 13:00 - 15:34

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat
§ 481

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 482

Pöytäkirjan tarkastus

§ 483

Pohjois-Porin monitoimitalo, hankesuunnitelma

§ 484

Noormarkun paloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

§ 485

Porin kaupungin asiakirjahallinnon laatukäsikirjan päivittäminen ja
asiakirjahallinnon vastinparien nimeäminen

§ 486

Vuokrasopimuksen jatkaminen Ruosniemen Kukkulankallion alueella ja
päätöksestä tehty valitus

§ 487

Hyväksymisvaihe- Isosanta 8. kaupunginosan korttelin 19 (osa) asemakaavan
muutos 609 1731

§ 488

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

§ 489

Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

§ 490

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Satakunnan pelastuslaitos

§ 491

Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala

§ 492

Lapsibudjetoinnin käyttöönotto Porissa, valtuustoaloite, Henna Kyhä

§ 493

Porin kaupungintalo, museot ja virastot ottavat vessapassin käyttöön,
valtuustoaloite, Porin Sininen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ari
Jalonen

§ 494

Pori tarjoamaan kotimaista lihaa ja kalaa, valtuustoaloite, Keskustan
valtuustoryhmä

§ 495

Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen
jatkuttava, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen

§ 496

Toimielinten pöytäkirjat

§ 497

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
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Saapuvilla olleet jäsenet
Diana Bergroth-Lampinen, puheenjohtaja
Anne Liinamaa, 1. varapuheenjohtaja
Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja
Arja Laulainen
Erno Välimäki
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Petri Huru
Raisa Ranta
Satu Hatanpää
Arto Nurmi
Muut saapuvilla olleet
Tarja Koskela, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Oili Heino, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Juha Vasama, kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Simo Korpela, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Jouni Salonen, toimintayksikön esimies, tilajohtaminen, saapui 13:12, poistui 13:30
Jouni Salonen, toimintayksikön esimies, tilajohtaminen, saapui 13:50, poistui 14:06
Miika Pennanen, rakennuttaja, saapui 13:12, poistui 13:30
Poissa

Tommi Salokangas
Krista Kiuru, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Diana Bergroth-Lampinen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tarja Koskela
Sihteeri
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21.09.2020

21.09.2020

Arto Nurmi

Erno Välimäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
22.09.2020

Tarja Koskela
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§ 481
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 482
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tommi Salokangas ja Erno Välimäki (varalla Esa J.
Wahlman).
Pöytäkirja tarkastetaan 21.9.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Nurmi ja Erno Välimäki (varalla Esa J. Wahlman).
Pöytäkirja tarkastetaan 21.9.2020.
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Tekninen lautakunta, § 172,01.09.2020
Kaupunginhallitus, § 483, 14.09.2020
§ 483
Pohjois-Porin monitoimitalo, hankesuunnitelma
PRIDno-2020-4315
Tekninen lautakunta, 01.09.2020, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Viitala
mikko.viitala@pori.fi
yksikön päällikkö, tilayksikkö
Liitteet

1 PPM Hankesuunnitelman liitteet 1-1.7
2 PPM Hankesuunnitelman liitteet 2-2.3 Pedagogiset suunnitelmat
3 PPM Hankesuunnitelman liitteet 3-3.1 Kustannusarviot
4 PPM hankesuunnitelman liite 4.1_Pohjois-Porin monitoimitalo aikataulu
5 PPM Hankesuunnitelma viittelliset pohjapiirrokset, 1.-2. Vaihe
Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa
vuodelle 2020 on varattu 300 000 € nimellä Pohjois-Porin monitoimitalo. Tilayksikkö
yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut hankesuunnitelman
investointinumerolle 14110273.
Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle.
Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan Pohjois-Porin monitoimitaloa ja sen pihaa
sekä pysäköintialuetta. Alueen kaava on luonnosvaiheessa. Monitoimitalo sijoittuu
Pohjoisväylän kaavahankkeen (609 1653) eteläpuolelle Pohjoisväylän ja
Pappilanpuistikon risteysalueen kaakkoispuolelle. Monitoimitaloon tulee 1. vaiheessa
tilat n. 600 1.-6. luokan oppilaille sekä 60 hengen henkilökunnalle ja työntekijöille sekä
varhaiskasvatuksen kahdelle ryhmälle. Rakennuksessa on myös tilat kirjastolle,
hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa
alueen liikennejärjestelyihin. Infran rakentaminen toteutetaan samaan
aikaan monitoimitalon rakentamisen kanssa.
Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle vaiheen 1. kustannusarvio 18 800 000 €
ja arvio ylläpidon sekä sisäisen vyörytyserän kustannuksista.
Pohjois-Porin kouluun yhdistyvien Toejoen ja Ruosniemen koulun käyttökulut ovat
vuoden 2019 tuloslaskelman mukaan:
Yhteensä (Toejoen ja Ruosniemen koulu): 582 000 €
Huoltokulut yhteensä: 157 000 € (Toejoen koulu noin 89 000 € ja Ruosniemen
koulu noin 68 000 €)
Energiakustannukset yhteensä: 230 000 € (Toejoen koulu noin 153 000 € ja
Ruosniemen koulu noin 77 000 €)
Poistot yhteensä: 195 000 € (Toejoen koulu noin 73 000 € ja Ruosniemen
koulu noin 122 000 €).
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Uuden rakennuksen käyttökulut 1. vaiheen osalta ovat kustannusarviolaskelman
mukaan vuodessa:
Yhteensä 1 428 000 € / vuosi
Hallinto-, hoito- ja energiakustannukset noin 502 000 € / vuosi
Poistot 926 000 eur (20 v poistoajalla).
Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2020 ja
rakentamisen elo-syyskuussa 2021. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön
elokuussa 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Pohjois-Porin
monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 483
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 PPM Hankesuunnitelma 2
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 PPM Hankesuunnitelman liitteet 1-1.7
3 PPM Hankesuunnitelman liitteet 2-2.3 Pedagogiset suunnitelmat
4 PPM Hankesuunnitelman liitteet 3-3.1 Kustannusarviot
5 PPM hankesuunnitelman liite 4.1_Pohjois-Porin monitoimitalo aikataulu
6 PPM Hankesuunnitelma viittelliset pohjapiirrokset, 1.-2. Vaihe
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.09.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman.
Kokouskäsittely
Kuultiin tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salosen ja rakennuttaja Miika
Pennasen esitys Pohjois-Porin koulun hankesuunnitelmasta klo 13.12 - 13.30.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tilayksikkö, Miika Pennanen
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Tekninen lautakunta, § 173,01.09.2020
Kaupunginhallitus, § 484, 14.09.2020
§ 484
Noormarkun paloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen
PRIDno-2020-4316
Tekninen lautakunta, 01.09.2020, § 173
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 Noormarkun paloaseman hankesuunnitelma 17082020
2 LIITE Paloasemien erot Meri-Pori_Noormarkku
Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa
vuodelle 2020 on varattu 430 000 € nimellä Noormarkun paloyksikkö. TIlayksikkö ja
Porin YH-Asunnot Oy on Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä
valmistellut Noormarkun palolaitoksen hankesuunnitelman investointinumerolle
14110801. Hanke on puhdaspaloasema –hanke. Sisäilmaluokka on S-2 ja
puhtausluokka P-2. Rakennuksen alustava hyötyala on 1452 brm2, bruttoala 1608
brm2 ja tilavuus 8148 m3. Uuden paloaseman rakentamispaikka sijaitsee vanhan
paloaseman tontilla Noormarkun keskustassa osoitteessa Palotie 4, 29600
Noormarkku.
Nykyinen Noormarkun paloasema sijaitsee Porin kaupungissa keskellä Noormarkun
kaupunginosaa. Asemarakennus on rakennettu vuonna 1964 ja sitä on laajennettu
vuonna 1997. Asemalla sopimuspalokuntana toimii Noormarkun VPK ry
sopimusvahvuudella 1+6 sekä vuoden 2016 alusta alkaen ympärivuorokautinen
Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssi (h+p). Asemalla työskentelee 2 vakituista
työntekijää ja lisäksi ensihoidon henkilöstö 2 henkilöä vuorossa. Sopimuspalokunta
lähtee hälytystehtäviin asemalta vuosittain noin 150 - 180 kertaa. Viime vuonna
pelastustoimen lähtöjä oli 236 kpl ja ensihoidon lähtöjä 1 600 kpl. Hälytysosaston
vahvuus on 29 henkilöä, jonka lisäksi tukiosastoina asemalla toimivat varhaisnuoriso-,
nuoriso-, nais- ja veteraaniosastot työntekijät sekä lisäksi ensihoidon henkilöstö 2
henkilöä vuorossa.
Vanhan paloaseman rakennuksen käyttökulut vuodessa ovat:
Yhteensä noin 66 000 € vuodessa
Huolto ja kunnossapito noin 31 000 €
Energian ja veden osuus kuluista on noin 35 000 €.
Uuden rakennuksen käyttökulut ovat tavoitehintalaskelman mukaan vuodessa:
Yhteensä 246 000 € vuodessa
Huolto ja kunnossapito noin 23 000 €
Energian ja veden osuus kuluista noin 32 000 €
Poistot 191 000 € (20 v poistoajalla)
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Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma, aikataulu sekä tavoitehinta-arvio
hankkeelle, joka on yhteensä 3 819 000 € ilman väistötilakustannuksia. Vuoden 2020
talousarviossa on varattu hankeen suunnitteluun 430 000 € ja toteutukseen
vuodelle 2023 900 000 € ja vuodelle 2024 2 3000 000 € eli yhteensä 3 630 000 €.
Lisäksi Palosuojelurahastolta haetaan avustusta, joka hankkeelle on maksimissaan
220 000 €. Vanhan paloaseman purkukustannukset ovat noin 95 000 €.
Kaupungin poistosuunnitelman (1.12.2019) mukaan, hallinto ja laitosrakennuksien
poistoaika on 20-50 vuotta. Tavoitehinnan ollessa 3.819.000 €, tulee poistojen
osuudeksi noin 191.000 € (20 vuotta), noin 127.000 € (30 vuotta) ja noin 95.000 € (40
vuotta).
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Noormarkun
paloaseman hankesuunnitelman hyväksymistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 484
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 Noormarkun paloaseman hankesuunnitelma 17082020
2 LIITE Paloasemien erot Meri-Pori_Noormarkku
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.09.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Noormarkun paloaseman hankesuunnitelman.
Kokouskäsittely
Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kuultiin tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salosen esitys Noormarkun
paloaseman hankesuunnitelmasta klo 13.50 – 14.06.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti pyytää Satakunnan sote-uudistuksen johtoryhmän
lausunnon 30.10.2020 mennessä.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.14 – 14.26.
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Esteellisyys
Esa Wahlman
Tiedoksi
Jouni Salonen, Satakunnan sote-uudistuksen johtoryhmä
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§ 485
Porin kaupungin asiakirjahallinnon laatukäsikirjan päivittäminen ja asiakirjahallinnon
vastinparien nimeäminen
PRIDno-2019-1896
Valmistelija / lisätiedot:
Tero Lönnström
tero.lonnstrom@pori.fi
asiakirjahallinnon päällikkö
Liitteet

1 Asiakirjahallinnon laatukäsikirja 2020
2 Asiakirjahallinnon laatukäsikirjan 2020 liitteet
Asiakirjahallinnon laatukäsikirja on velvoittava toimintaohje asiakirjahallinnon
toiminnasta Porin kaupungissa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asiakirjahallinnon
laatukäsikirjan edellisen kerran lokakuussa 2017. Nyt päivitetyssä toimintaohjeessa on
huomioitu lainsäädäntöuudistukset, kuten tietosuoja-asetus ja sitä täydentävä
tietosuojalaki sekä vuoden alusta voimaan tullut tiedonhallintalaki. Yhtä lailla
merkittävä toimintatoimintaympäristön muutos on ollut asianhallintajärjestelmä
Aapelin käyttöönoton myötä sähköistynyt päätöksenteon toimintaympäristö, mikä on
merkinnyt tarvetta toimintapojen uudelleenarviontiin esimerkiksi tehtävien
määrittelyn sekä arkistoinnin, tietopalvelun ja sopimushallinnan järjestämisen
suhteen.
Laatukäsikirja on osa hyvän tiedonhallintatavan toteuttamista, ja se on tarkoitettu
kaikkien asiakirjallisia tietoja käsittelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön.
Päivitetty käsikirja tulee voimaan 14.9.2020.
Käsikirjassa annetaan käytännön ohjeita ja määrityksiä seuraavista aihealueista:
-
-
-
-
-
-
-
-

asiakirjahallinnon organisointi, tehtävät ja vastuut
asiakirjallisen tiedon käsittely elinkaaren eri vaiheissa
tietojen julkisuusasteen, tietosuojan ja päätösten verkkojulkaisemisen periaatteet
tiedonhallinnan suunnittelu ja tiedonohjaussuunnitelman laatiminen
asianhallinta ja sähköinen arkistointi
analogisen aineiston käsittely
organisaatiomuutosten vaikutukset asiakirjahallintoon
tietopalveluun liittyvät käytännöt

Liikelaitoksiin ja toimialoille, tarvittaessa myös yksikkötasolle, on nimettävä
asiakirjahallinnon vastinpareina toimivat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilölle kuuluu
muun muassa toimialan/liikelaitoksen asiakirjahallinnon kehittämiseen
osallistuminen, valmistelun laadun valvonta sekä tietopalvelun järjestäminen.
Vastuuhenkilölle on varattava riittävästi resursseja näiden tehtävien hoitamiseksi.
Lisäksi toimialoilla ja liikelaitoksissa on oltava nimettynä yksi tai useampi
asiakirjavastaava, joka hoitaa käytännössä arkiston tietopalvelua ja muita käytännön
tehtäviä (esim. analogisen aineiston käsittely). TOS-vastaava puolestaan päivittää
tiedonohjaussuunnitelmia yhteistyössä prosessin omistajien kanssa sekä toimii
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yhteyshenkilönä konsernihallintoon. Asiakirjavastaava ja TOS-vastaava voivat olla
sama henkilö tai eri henkilöitä.
Asiakirjahallinnon laatukäsikirja on lähetty komentoitavaksi kaupunginjohtajalle,
toimialoille, liikelaitoksille, Satakunnan pelastuslaitokselle, HR-yksikölle sekä
kaupunginlakimiehelle. Osaltaan laatukäsikirjaa ovat kommentoineet 8.9.2020
mennessä kaupunginjohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, perusturva, Porin Vesi
sekä kaupunginlakimies. Saadut kommentit on huomioitu laatukäsikirjassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy asiakirjahallinnon laatukäsikirjan ja määrää sen astumaan
voimaan 14.9.2020. Ohjetta ja sen määräyksiä tulee noudattaa kaikilla Porin
kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa.
Kaupunginhallitus velvoittaa toimialajohtajat ja liikelaitosten johtajat nimeämään
toimintaohjeessa nimetyt asiakirjahallinnon vastuuhenkilöt sekä ilmoittamaan näistä
asiakirjahallinnon päällikölle. Vastuuhenkilöille tulee taata riittävät valtuudet
ja aikaresurssi tehtäviensä hoitamiseen.
Lisäksi toimialojen ja liikelaitosten tulee nimetä henkilörekistereidensä yhteyshenkilöt
ja huolehtia siitä, että nämä löytyvät kyseisten rekisterien tietosuojaselosteista.
Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö määrätään valmistelemaan sähköiseen
toimintaympäristöön soveltuva sopimushallinnan ohjeistus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, konsernipalveluiden yksiköiden päälliköt,
asiakirjahallinnon päällikkö
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Tekninen lautakunta, § 195,01.10.2019
Tekninen lautakunta, § 74,14.04.2020
Tekninen lautakunta, § 140,23.06.2020
Tekninen lautakunta, § 184,01.09.2020
Kaupunginhallitus, § 486, 14.09.2020
§ 486
Vuokrasopimuksen jatkaminen Ruosniemen Kukkulankallion alueella ja päätöksestä tehty
valitus
PRIDno-2019-4414
Tekninen lautakunta, 01.10.2019, § 195
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
Oheismateriaali
1 Ajantasa-asemakaavakartta
[peitetty] ja [peitetty] on vuokrattu noin 2.300 m²:n suuruinen alue Ruosniemen
Kannistonkallion lammikon alueelta käytettäväksi leirintäalueena ajaksi 1.9.2018-
30.9.2019. Vuokralaiset ovat pyytäneet vuokrasopimuksen jatkamista 30.9.2020
saakka. Pyynnön yhteydessä vuokralaiset ovat esittäneet vuokra-alueen
pienentämistä siten, ettei vuokra-alue ulotu nykyisen tavoin lammikon rannalle.
Esitetyn vuokra-alueen pinta-ala on noin 1.300 m².
Alueelle on alun alkaen annettu käyttölupa leirintäaluetta varten vuoden 2018 niin
sanotun superkesän ajaksi. Tämän jälkeen vuokrasopimusta jatkettiin edellä
mainitusti vuokrasopimuksen päättyessä 30.9.2019. Alue on siten lähtökohtaisesti
vuokrattu lyhytaikaista toimintaa varten.
Ruosniemen Kannistonkallion alue on suosittu vapaa-ajanviettopaikka kaupunkilaisten
keskuudessa. Eteläpuolen hiekkaranta on suosittu perheiden uintipaikka ja
pohjoispuolen kalliot ovat nuorison suosiossa. Uimapaikka on myös ainoa
Ruosniemen suunnassa, joten sen säilyttäminen yleisessä käytössä mahdollisimman
vähin rajoittein on alueen asukkaiden ja muiden kaupunkilaisten kannalta tärkeää.
Leirintäalueen pitämisestä kyseisen lammikon alueella on tullut kaupungille
kuntalaispalautetta puolesta ja vastaan. Osa virkistysalueen käyttäjistä on häiriintynyt
leirintäaluetoiminnasta ja toisaalta leirintäaluetoiminta on jossain määrin, muun
muassa melun ja ilkivallan vuoksi, häiriintynyt virkistysalueen yleisestä käytöstä.
Vuokralaisten esittämä vuokra-alueen pienentäminen rajoittaisi lammikon ranta-
alueen käyttöä nykyistä vähemmän, mutta ei kuitenkaan poistaisi virkistysalueen
käyttämisestä leirintäalueelle ja vastaavasti leirintäalueesta virkistysalueen käyttäjille
aiheutuvaa häiriötä.
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueeksi (VU). Toiminta, joka poikkeaa asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta,
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on voitu tilapäisesti hyväksyä alueella. Jos alueella halutaan harjoittaa toimintaa, joka
poikkeaa asemakaavan osoittamasta käyttötarkoituksesta pitkäaikaisesti, tulee
ratkaisut tutkia asemakaavallisessa harkinnassa.
Edellä esitetty sekä infran kunnossapidon, kaupunkisuunnittelun, ympäristö- ja
terveysvalvonnan sekä liikunta- ja nuorisoyksikön kannat huomioon ottaen teknisen
toimialan infrajohtamisen toimintayksikkö ei esitä leirintäalueen
maanvuokrasopimuksen jatkamista.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää, että [peitetty] ja [peitetty] vuokrasopimusta Ruosniemen
Kannistonkallion alueella ei jatketa nykyisen vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että vuokrasopimusta jatketaan
yhdellä vuodella ja että vuokralaisten kanssa käydään neuvotteluja yritysmuodosta,
asemakaavan muutoksesta ja mahdollisuudesta etsiä uutta vaihtoehtoista paikkaa.

Tekninen lautakunta, 14.04.2020, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
Liitteet

1 Ajantasa-asemakaavakartta
2 Uusi vuokra-alue
Tekninen lautakunta on 1.10.2019 (§ 195) päättänyt, että [peitetty] ja [peitetty]
Ruosniemen Kukkulankallion alueelta vuokratun alueen vuokrasopimusta
leirintäalueen pitämistä varten jatketaan yhdellä vuodella [30.9.2020 asti] ja että
vuokralaisten kanssa käydään neuvotteluja yritysmuodosta, asemakaavan
muutoksesta ja mahdollisuudesta etsiä uutta vaihtoehtoista paikkaa. Infrajohtamisen
toimintayksikön esitys oli, infran kunnossapidon, kaupunkisuunnittelun, ympäristö- ja
terveysvalvonnan sekä liikunta- ja nuorisoyksikön kannat huomioon ottaen, että
vuokrasopimusta ei jatketa.
Infrajohtaminen on viime syksynä yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kartoittanut
mahdollisia vaihtoehtoisia sijainteja pidempiaikaiselle toiminnalle, mutta kaavallisesti
ja sijainnillisesti sopivaa paikkaa ei tuolloin löytynyt.
Tekninen lautakunta on sittemmin evästänyt infrajohtamisen valmistelemaan
vuokrasopimukselle useamman vuoden jatkon nykyiselle sijainnilleen, jotta
leirintätoiminnan jatkuminen voidaan turvata useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aluetta saa käyttää
leirintäalueena. Vuokralaiset ovat 19.8.2019 jättäneet ilmoituksen ulkoilulain
mukaisen leirintäalueen pitämisestä. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on
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27.11.2019 (§ 130) päättänyt kieltää leirintäalueen pitämisen ulkoilulain nojalla.
Päätöksen perusteluissa on muun muassa katsottu, että toiminta poikkeaa alueen
voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Alun perin
tilapäiseksi, niin sanotun superkesän 2018 ajaksi, tarkoitettu toiminta on
asemakaavasta poikkeavasti voitu leirintäalueviranomaisen näkökulmasta sallia
määräaikaisesti.
Asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).
Ulkoilulain mukaan leirintäalue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on aina
leirintäalue. Leirintäalueviranomainen on katsonut [peitetty] ja [peitetty] vuokratulla
alueella sijaitsevat kupoliteltat ulkoilulain mukaisiksi leirintämökeiksi. Mikäli
kupolitelttojen määrä on alle 10, ei toiminta ole enää ulkoilulain näkökulmasta
leirintäaluetoimintaa, eikä leirintäaluelupaa tarvita toiminnan jatkumiseksi. Teknisen
lautakunnan evästyksen mukaan vuokrasopimusta voidaan jatkaa siten, että alueella
sallitaan sellaisen leirintäaluetoiminnan harjoittaminen, joka ei edellytä
leirintäaluelupaa.
Infrajohtaminen katsoo aiemman, 1.10.2019 (§ 195) tehdyn päätöksen perustelujen
mukaisesti, ettei alueen vuokrasopimusta tulisi edelleenkään jatkaa. Kupolitelttojen
määrän vähentäminen ei muuta tilannetta siten, että asia tulisi arvioida toisin kuin
aiemmin on tehty. Edellä mainittu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
päätös leirintäaluetoiminnan kieltämisestä osoittaa myös valvovan viranomaisen
näkemyksen alueen soveltumattomuudesta pidempiaikaista leirintäaluetoimintaa
varten, eikä alueen vuokrasopimusta tulisi päätöskään huomioiden jatkaa.
Vuokrattaessa alue muuhun kuin ulkoilulain mukaiseen leirintäaluetoimintaan tulee
huomioida, että harjoitettava leirintäaluetoiminta ei ole viranomaisen valvonnan
piirissä. Lähtökohtaisesti leirintäalueviranomainen määrää leirintäluvassa ehdot, joita
leirintäaluetoiminnassa tulee noudattaa. Sallittaessa valvonnan ulkopuolelle jäävä
leirintäaluetoiminta, myös viranomaisen määräykset toiminnan harjoittamisesta
jäävät antamatta ja toiminnan valvonta jää epäselväksi.
Leirintäaluetoiminnan jääminen leirintäalueviranomaisen valvonnan ulkopuolelle ei
kuitenkaan poista vuokralaisen velvollisuutta hakea muita tarvittavia viranomaislupia,
kuten toimenpidelupaa alueella sijaitsevalle siirrettävälle saunalle.
Päätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon myös päätöksen mahdollinen
ohjausvaikutus, mikäli infrajohtaminen saa vastaisuudessa anomuksia
virkistysalueiden vuokraamiseksi pidempiaikaista pienimuotoista leirintäaluetoimintaa
varten.
Vuokralaiset ovat syksyllä 2019 esittäneet vuokra-alueen muuttamista nykyistä
pienemmäksi siten, että ranta vapautuisi virkistysalueen käyttäjien käyttöön ja
kupoliteltat sijoitettaisiin rannan sijasta pidemmälle metsään. Nykyinen vuokra-alue
on suuruudeltaan noin 2.300 m² ja esitetty uusi vuokra-alue olisi noin 1.300 m².
Vuotuinen vuokra pienenisi näin meneteltynä pinta-alan pienenemisen suhteessa eli
elinkustannusindeksiin sidotuksi vuotuiseksi vuokraksi tulisi 518
euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2019 keskilukuun 1968 sidottuna. Hakemuksen
mukainen vuokra-alueen muutos pienentäisi toiminnasta rannan virkistyskäyttäjille
aiheutuvaa haittaa, mutta ei poistaisi toiminnan ja asemakaavan mukaisen
käyttötarkoituksen ristiriitaa.
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Valmistelijan päätösehdotus on, että alueen vuokraamista ei jatketa. Pysyvän tai
pidempiaikaisen leirintätoiminnan sijoittaminen alueelle tulee ratkaista asemakaavan
muutoksella.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää, että vuokrasopimusta jatketaan 5 vuodella siten, että
vuokra-alueen rajausta muutetaan vastaamaan liitteenä olevaa vuokralaisten esitystä.
Vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää
toiminnan. Toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia
kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 23.06.2020, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Kilpeläinen
marko.kilpelainen@pori.fi
toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päätti 14.4.2020 § 74 maapolitiikkatiimin perusteluista poiketen
jatkaa kahdelle yksityishenkilölle Ruosniemen Kukkalankalliolta leirintäaluetta varten
vuokratun alueen vuokrasopimusta viidellä vuodella siten, että vuokra-alueen rajausta
muutettiin vastaamaan vuokralaisten esittämää aluetta. Päätöksen mukaan
vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää
toiminnan. Päätöksen mukaan toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun
ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.
Päätökseen on tullut kolme oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimukset ovat tulleet ajoissa
ja tekijät ovat Porin kaupungin jäseniä, joten oikaisuvaatimukset tutkitaan.
Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan, että alueen vuokrasopimusta ei jatketa.
Oikaisuvaatimusten mukaan vuokra-alueella harjoitettu toiminta ja
leirintäaluetoimintaa varten rakennetut rakennelmat aiheuttavat selvää ja toistuvaa
haittaavat alueen kaavan mukaiselle virkistyskäytölle. Virkistyskäytölle aiheutuvan
haitan lisäksi vuokra-alueella harjoitettu toiminta on oikaisuvaatimusten mukaan
kaavanvastaista. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi tuotu esiin ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnan kielteisen leirintäalueluvan ja vuokrauspäätöksen
ristiriitaisuus, alueiden vedenoton ja jätevesien käsittelyn puutteelliset selvitykset,
viranomaisvalvonnan puute, saunarakennuksen luvattomuus sekä muun muassa
päätöksen vaikutukset vastaisuudessa tuleviin pyyntöihin vuokrata
yleistä virkistysaluetta vastaavaan käyttöön.
Lautakunnan päätös jatkaa vuokrasopimusta perustuu kaupungin kasvu- ja
elinvoimaohjelman 2025 mukaiseen tavoitteeseen luoda toimintaedellytyksiä uusille
yrityksille. Lautakunnan päätöksen mukaisesti virkistystoiminnalle syntyvää haittaa
rajoitetaan pienentämällä vuokra-aluetta, jolloin osa vuokratuista alueista mm.
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uimaranta vapautuu takaisin yleiseen virkistyskäyttöön ja siten kaavan mukainen
virkistyskäyttö toteutuu. Lautakunta on katsonut, että toiminnan valvonta kuuluu
viranomaiselle ja se toteutuu riittävällä tavalla. Viranomainen määrittää toiminnan
tarvitsemista luvista ja siten myös toiminnan kaavanmukaisuudesta. Toimintaa
harjoittava voi hakea viranomaislupia vasta, kun on saanut maa-alueen
omistukseensa tai hallintaansa. Se myös vastaa toiminnastaan viranomaiselle.
Sopimus on päätöksen mukaan molemminpuolin irtisanottavissa, mikäli
viranomainen kieltää toiminnan.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää hylätä [peitetty], [peitetty] ja
[peitetty] oikaisuvaatimukset teknisen lautakunnan päätöksestä 14.4.2020 § 74.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 01.09.2020, § 184
Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Kilpeläinen
marko.kilpelainen@pori.fi
toimialajohtaja, tekninen toimiala
Porin kaupungin tekninen lautakunta on 14.4.2020 § 74 päättänyt jatkaa [peitetty] ja
[peitetty] Ruosniemen Kukkulankallion alueelta vuokratun alueen vuokrasopimusta
viidellä vuodella siten, että vuokra-aluetta pienennetään vastaamaan vuokralaisten
aiemmin esittämää aluetta. Päätöksen mukaan vuokrasopimus voidaan
molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Toiminta ei saa
haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu-
ja virkistyskäyttöä. Asian aikaisempi käsittely näkyy asian historiatiedoista.
Muun muassa [peitetty] ja [peitetty] tekivät asiasta oikaisuvaatimukset, jotka tekninen
lautakunta hylkäsi 23.6.2020 (§ 140).
Edellä mainitut oikaisuvaatimusten tekijät valittivat asiasta edelleen Turun hallinto-
oikeudelle. Valituksessa vaaditaan teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista ja
päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä valituksen käsittelemisen ajaksi. Valituksen
perusteena on esitetty hallintolain 45 §:n edellyttämien päätöksen perusteluiden
riittämättömyys ja ristiriitaisuus päätökseen nähden. Hallinto-oikeus on pyytänyt
teknisen lautakunnan lausuntoa valituksen johdosta.
Infrajohtaminen esittää, että tekninen lautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon
täydentäen sitä tarvittaessa omilla huomioillaan:
Tekninen lautakunta on päättänyt 14.4.2020 tekemällään päätöksellä jatkaa viidellä
vuodella maanvuokrasopimusta, jolla kahdelle yksityishenkilölle on aiemmin
vuokrattu tilapäisesti kolmesti enintään reilun vuoden määräaikaisilla sopimuksilla
leirintäalueen käyttöön asemakaavassa osoitettua urheilu- ja virkistyspalvelujen
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aluetta (VU). Viiden vuoden jatkosopimus on päätetty alkavaksi 1.10.2020 alkaen
välittömästi voimassa olevan vuokrasopimuksen päättyessä 30.9.2020.
Kunta voi luovuttaa omistamaansa maata tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan
tavalla. Lautakunta on oikaisuvaatimuksen perusteiden mukaisesti päättänyt jatkaa
vuokrasopimusta viidellä vuodella edistääkseen kaupungin kasvu- ja
elinvoimaohjelman 2025 mukaista tavoitetta luoda toimintaedellytyksiä uusille
yrityksille. Lautakunta on vuokrasopimuksen jatkamista koskevassa päätöksessään
ottanut huomioon valituksen liitteenäkin olevassa kuntalaisaloitteessa esiin tuodut
yleiselle virkistyskäytölle aiheutuvat haitat ja pyrkinyt sopimusehdoilla sovittamaan
molemmat toiminnot alueelle. Virkistystoiminnalle syntyvää haittaa rajoitetaan
pienentämällä vuokra-aluetta, jolloin osa vuokratuista alueista vapautuu takaisin
yleiseen virkistyskäyttöön. Toiminta ei saa päätöksen mukaan haitata uimarannan ja
alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.
Tekninen lautakunta on oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä katsonut,
että vuokra-alueeseen tehdyn muutoksen jälkeen kaavanmukainen virkistyskäyttö
toteutuu.
Lautakunta on oikaisuvaatimukseen antamansa päätöksen mukaisesti katsonut, että
vuokra-alueella harjoitettavan toiminnan valvonta kuuluu viranomaiselle, joka
määrittää toiminnan tarvitsemista luvista ja siten myös toiminnan
kaavanmukaisuudesta. Vuokralaisen tulee vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti
hakea toimintansa edellyttämät viranomaisluvat, jolloin vuokra-alueella harjoitettavan
toiminnan valvonta on katsottu toteutuvan riittävällä tavalla. Teknisen lautakunnan
vuokrasopimuksen jatkamista koskevan päätöksen mukaan vuokrasopimus voidaan
molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan.
Tekninen lautakunta katsoo oikaisuvaatimukseen antamiensa perustelujen täyttävän
hallintolain edellyttämän vaatimuksen päätöksen perustelemisesta, eikä päätöstä
voida tällä perusteella katsoa lainvastaiseksi. Lautakunnan päätös ei ole syntynyt
virheellisessä järjestyksessä eikä lautakunta ole päätöstä tehdessään ylittänyt
toimivaltaansa. Päätös ei ole muutoinkaan lainvastainen. Tällä perusteella tekninen
lautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.
Lautakunta katsoo, että vuokrasopimus voidaan panna kuntalain 143 §:n
mukaisesti täytäntöön ennen kuin vuokrausta koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Vuokrasopimukseen tulee lisätä ehto, jonka mukaan, mikäli teknisen lautakunnan
vuokrauspäätös kumotaan, vuokrasopimus purkautuu valitusviranomaisen päätöksen
tultua lainvoimaiseksi. Mikäli vuokrasopimus purkautuu edellä mainitulla tavalla, tulee
vuokralaisen jättää alue tyhjennettynä ja siistittynä vuokranantajan haltuun kahden
kuukauden kuluttua teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista koskevan
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta uhalla, että vuokranantaja voi suorittaa ko.
toimenpiteet vuokralaisen kustannuksella häntä enempää kuulematta. Lisäksi
vuokrasopimukseen tulee lisätä ehto, ettei tonttiin voi hankea kiinnityksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen Turun hallinto-
oikeudelle edellä olevan lausunnon.
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Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon sekä päätti tarkastaa
pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 486
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 HAO:n lausuntopyyntö 14.9.2020 mennessä
2 Valitus, alkuperäinen
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
3 Valitus
Verkkojulkisuus rajoitettu
[peitetty] ja [peitetty] on aikaisemmin vuokrattu noin 2.300 m2:n suuruinen
alue Ruosniemen Kukkulankallion lammikon alueelta leirintäalueena käytettäväksi
ajalle 1.9.2018 - 30.9.2019. Vuokralaiset pyysivät vuokrasopimuksen jatkamista
30.9.2020 asti pienempänä kuin aikaisemmin (noin 1.300 m2) ja siten, ettei vuokra-
alue ulotu enää lammikon rantaan.
Tekninen lautakunta päätti 1.10.2019 jatkaa vuokrasopimusta vuodella ja käydä
vuokralaisten kanssa neuvotteluja yritysmuodosta, asemakaavan muutoksesta ja
mahdollisesta uudesta vaihtoehtoisesta paikasta.
Tekninen lautakunta päätti 14.4.2020 jatkaa vuokrasopimusta viidellä vuodella siten,
että vuokra-alueen alkuperäistä rajausta muutetaan vastaamaan vuokralaisten
esitystä. Vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen
kieltää toiminnan. Toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön
normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.
Teknisen lautakunnan päätöksestä 14.4.2020 tehtiin kolme oikaisuvaatimusta.
Oikaisuvaatimusten mukaan vuokra-alueella harjoitettu toiminta ja rakennelmat
aiheuttivat haittaa kaavan mukaiselle virkistyskäytölle ja olivat voimassa olevan
kaavan vastaisia. Tekninen lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset 23.6.2020.
Oikaisuvaatimuksen tekijöistä [peitetty] ja [peitetty] valittivat em. päätöksestä Turun
hallinto-oikeudelle.
Valituksen pääasiallisena perusteena on esitetty hallintolain 45 §:n edellyttämien
päätöksen perusteluiden riittämättömyys ja ristiriitaisuus päätökseen nähden.
Asian käsittely ja perustelut teknisessä lautakunnassa ilmenevät yksityiskohtaisesti
asian historiatiedoista. Tekninen lautakunta on antanut siltä pyydetyn lausunnon
1.9.2020. Lausunto on myös kokonaisuudessaan asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää lähettää Turun hallinto-oikeudelle Kukkulankallion
vuokrasopimusta koskevan valituksen johdosta teknisen lautakunnan antaman
lausunnon sekä esittää omana selityksenään lisäksi seuraavaa:
Porin kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 14.4.2020 jatkaa viidellä vuodella
maanvuokrasopimusta, jolla kahdelle yksityishenkilölle on vuokrattu tilapäisesti noin
vuoden määräaikaisilla sopimuksilla leirintäaluekäyttöön asemakaavassa osoitettua
urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Jatkosopimus on päätetty alkavaksi 1.10.2020.
Kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt
viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai päätös on muuten lainvastainen.
Porin kaupungin hallintosäännön 28 §:n 3 mom 6 kohdan mukaan tekninen
lautakunta päättää enintään 100.000 euron arvoisten kiinteistöjen, rakennusten,
rakennelmien ja laitteiden luovuttamisesta myymällä, vaihtamalla ja vuokraamalla
kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti. Valituksenalaisen
päätöksen tekeminen on siis kuulunut teknisen lautakunnan toimivaltaan.
Tekninen lautakunta on päätöstä tehdessään katsonut, että voimassa olevan kaavan
mukainen virkistyskäyttö alueella toteutuu varsinkin vuokra-alueen uuden rajauksen
jälkeen. Vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan valvominen kuuluu asianmukaisille
viranomaisille ja vuokralainen vastaa toiminnan edellyttämien lupien hakemisesta.
Tekninen lautakunta on myös riittävästi viimeistään oikaisuvaatimuksen käsittelyn
yhteydessä perustellut päätöksensä hallintolain 45 §:n edellytykset täyttävästi.
Tekninen lautakunta on päättänyt yksityisoikeudellisen maanvuokrasopimuksen
solmimisesta yksityishenkilöiden kanssa. Kyseessä on puhtaasti
tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuva päätös ja kunnallisvalitus voidaan tehdä
vain laillisuusperusteella.
Edellä mainituilla perusteilla Porin kaupunginhallitus katsoo, että teknisen
lautakunnan päätös on tapahtunut lautakunnan toimivallan puitteissa, päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole muutenkaan lainvastainen. Koska
kyseessä on alle kymmenen vuotta yhteenlaskettunakin kestävä vuokrasopimus ja
kyse on yksityishenkilöistä, on toimittu myös valtiontukisääntelyn puitteissa.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennenkuin se on saanut
lainvoiman. Valitus ei tässä tapauksessa käy täytäntöönpanon johdosta
hyödyttömäksi, joten täytäntöönpanon lykkääminen ei ole tarpeen.
Porin kaupunginhallitus esittää hallinto-oikeudelle, että hallinto-oikeus hylkää
teknisen lautakunnan päätöksestä 23.6.2020 tehdyn valituksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Turun hallinto-oikeus

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
14.09.2020

22/2020

21 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 368,22.06.2020
Kaupunginhallitus, § 487, 14.09.2020
§ 487
Hyväksymisvaihe- Isosanta 8. kaupunginosan korttelin 19 (osa) asemakaavan muutos 609
1731
PRIDno-2019-5575
Kaupunginhallitus, 22.06.2020, § 368
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Reipas
risto.reipas@pori.fi
Liitteet

1 1731 Asemakaavakartta
2 1731 Asemakaavaselostus
3 Asemakaavan muutos 609 1731 luonnosvaiheen palauteraportti
4 Rakennusinventoinnit
5 tj8425
Suunnittelualue sijoittuu Isosannan kaupunginosaan ydinkeskustan tuntumaan
Tehdaskadun ja Luotsinmäentien kulmaan 500 m etäisyydelle torilta pohjoiseen.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,7 ha. Asemakaavamuutos laaditaan Pori Energia
Sähköverkot Oy:n aloitteesta.
Pori Energia sähköverkot Oy investoi vuosittain sähköverkoston kunnossapitoon,
uusimiseen ja kehittämiseen. Isosannan 110/20 kV sähköasema on Pori Energia
sähköverkot Oy:n keskeisempiä kaupunkiasemia, joka on otettu käyttöön vuonna
1939 ja jota on laajennettu vuosina 1948 ja 1971.
Isosannan 110/20 kV sähköaseman uudistaminen ja laajennus on tullut
ajankohtaiseksi. Vanhentuneen sähköaseman uusinnalla varmistetaan Porin keskusta-
alueen ja Pohjois-Porin luotettava sähkönsaanti myös tulevaisuudessa. Sähköaseman
tontti ei nykyisellään mahdollista tulevan sähköaseman tilantarvetta. Sähköaseman
tonttia laajennetaan asemakaavan muutoksella viereisille rakentamattomille
asuinkäyttöön osoitetuille tonteille.
Kaavamuutosaluetta on laajennettu luonnosvaiheen jälkeen siten, että viereinen
paritalotontti on otettu mukaan asemakaavan muutokseen. Paritalon tonttia
laajennetaan n. 240 m2. Asemakaavan muutoksessa sähköaseman rakennus ja
paritalo suojellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävänä 5.12.2019 - 6.1.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin
kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on postitettu osallisille.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.12.2019 - 6.1.2020
Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.
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Kaavamuutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta,
Satakunnan Museolta ja Pori Energia Oy Energiayksiköltä. Liitteenä olevassa
palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen
lausuntoihin (liite: asemakaavan muutos 609 1731, luonnosvaiheen palauteraportti).
Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin
mukaisesti. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.
Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.
Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy
asemakaavaan.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunginhallitus päättää asettaa Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19 (osa)
koskevan asemakaavan muutoksen 609 1731, päivätty 1.6.2020 sekä tonttijaon 8425
nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen,
Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n,
Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia
tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.
Kaavamuutoksen hakijalta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja
käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Lisäksi
kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1110 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 487
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Reipas
risto.reipas@pori.fi
Liitteet

1 Hyväksymisvaihe-1731, kaavaselostus 1.6.2020, tark. 2.9.2020
2 Hyväksymisvaihe- 1731 kaavakartta 1.6.2020, tark. 2.9.2020
3 Hyväksymisvaihe- 1731, liite 7. Ehdotusvaiheen palauteraportti.
Kaupunginhallitus on asettanut 22.6.2020 Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19
(osa) ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos 609 1731, päivätty 1.6.2020 sekä
tonttijaon 8425 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä Varsinais-
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Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori
Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan
Pelastuslaitoksen, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan
lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 2.7.-18.8.2020.
Kaavaehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Satakunnan Museon lausunnoissa pidetään
kaavamääräyksiä tarpeettoman niukkoina uudisrakennusosien, pihajärjestelyjen ja
pihojen aitaamisten osalta. Energiahuollon ja erityistoimintojen korttelialueen
merkintöjen yhteyteen toivotaan lisäksi ympäristön hoitamiseen liittyviä määräyksiä.
Muilla lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksen sisältöön huomautettavaa.
Kaupunkisuunnittelu toteaa vastineena Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja
Satakunnan Museon lausuntoihin, että asemakaavassa olemassa olevien rakennusten
kohdalla suojelumääräys sr-49: ”Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja
taajamakuvallisesti arvokas rakennus, jota MRL 57.2 §:n nojalla ei saa purkaa.
Rakennuksessa suoritettavien toimenpiteiden ja pihapiirin uudisrakentamisen ratkaisujen
tulee olla sellaisia, että rakennuksen ja pihapiirin erityiset arvot säilyvät. Ennen rakennusta
tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata
tilaisuus lausunnon antamiseen.”
Lisäksi asemakaavakarttaan on lausuntojen pohjalta lisätty yleinen määräys: ”Kaikissa
toimenpiteissä tulee kiinnittää huomiota toimenpiteen sopeutumiseen historialliseen
ympäristöön sekä maisemalliseen sijaintiin Kokemäenjoen rannalla”.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että täydennetyillä kaavamääräyksillä rakentamisen laatu
on mahdollista varmistaa kaavamuutosalueella myös uudisrakennusosien,
pihajärjestelyjen ja pihojen aitaamisten osalta.
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Kaavaselostuksen liitteenä oleva palauteraportti sisältää lausunnot ja
kaupunkisuunnittelun vastineet kokonaisuudessaan (liite 7: Ehdotusvaiheen
palauteraportti).
Kaavaehdotuksen tehdyt muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, eikä asemakaavaa
ole tarve asettaa uudelleen nähtäväksi.
Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy
asemakaavaan.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Maankäyttösopimusta ei laadita teknisen lautakunnan lausunnon perusteella.
Tekninen lautakunta, Infrajohtaminen:
”Kaavamuutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa. Kaavamuutoksella laajennetaan Pori
Energia Sähköverkot Oy:n käytössä olevaa energiahuollon korttelialuetta. Energiahuollon
aluetta koskeva vuokrasopimus tulee asemakaavan muutoksen johdosta päivittää.
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Kaavassa on osoitettu noin 240 m²:n alue asuinpientalojen tonttiin 609-8-19-5, joka on
yksityisessä omistuksessa. Jotta alue voidaan liittää nykyiseen tonttiin, tulee tontin
omistajan ostaa tontinosa kaupungilta voimassa olevan omakotitonttien hinnoittelun
mukaisesti.”
Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä
päättää kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19 (osa) ja
katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1731, päivätty 1.6.2020,
tarkistettu 2.9.2020 sekä tonttijaon 8425.
Kaavamuutoksen hakijalta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja
käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Lisäksi
kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1110 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan
maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, Pori Energia
Sähköverkot Oy
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Perusturvalautakunta, § 148,27.08.2020
Kaupunginhallitus, § 488, 14.09.2020
§ 488
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi
PRIDno-2020-3720
Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakun
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja
terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa
mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen Sosiaali- ja terveyministeriölle lähetettäväksi.
Päätös
Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin seuraava muutos:
Tarkennus kysymykseen 2 sivulla 7.
Esitys varmistaa sen, että pelastustoimi voi myös jatkossa olla mukana tuottamassa
ensihoitopalvelun ensihoitoyksikkö (ambulanssi)- ja ensivasteyksikköpalveluja.
Päätös edellä olevan mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 488
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
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leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 DIAT sotemaakuntakierros 2020 Satakunta
2 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakun
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja pyytävät nyt lausuntoa luonnoksesta
lainsäädännöksi.
Uudistuksen tavoitteena on on kaventaa hyvinvointi- tai terveyseroja, turvata
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut suomalaisille, parantaa
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman
saanti sekä vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja
hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palveluiden
saatavuus, kattavuus ja laatu tulevaisuudessa.Tavoitteena on myös tukea ja kehittää
pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Edelleen
tavoitteena on varmistaa, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa
ensihoitopalveluja koko maassa, millä puolestaan varmistetaan pelastustoiminnan ja
ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.
Hallituksen esitysluonnoksella ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason
perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita ovat maakuntalaki, laki
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä
niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä kuntien rahoitusta
koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä
koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien
säädösmuutokset. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.
Ehdotuksen sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin
tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioon ottavaan rahoitukseen. Lausunnossa
pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten rahoitusratkaisun eri
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien
rahoitustarvetta.
Lausuntopyyntö on kohdennettujen kysymysten muodossa ja siihen vastataan
lausuntopalvelu.fi:ssä.
Satakunnan kuntajohtajat (Satakuntaliiton kautta) ovat asettaneet työryhmän
laatimaan pohjaesityksen sote-lakipaketin johdosta. Työryhmään ovat kuuluneet
hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Satasairaalan johtaja Ermo Haavisto, talous- ja
hallintojohtaja Tuomas Hatanpää, perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
Anna-Liisa Koivisto, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Hanna-
Leena Markki, kaupunginlakimies Leena Tuominen ja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen.
Pohjaluonnos lausunnoksi on toimitettu kaikille Satakunnan kunnille ja toimialan
kuntayhtymille.
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Asian esittelyssä on käytetty sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa esitystä, jota
ministeri esitteli Satakunnan edustajille 31.8.2020. Linkki koko 1.200 sivua käsittävään
esityspakettiin on kaupunginhallituksen kokouskutsussa.
Perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa em. työryhmän laatiman
lausuntoluonnoksen pohjalta kokouksessaan 27.8.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja
valtiovarainministeriölle sote-lainsäädäntöä koskevan lakiesityspaketin johdosta
perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.
fi / 25.9.2020
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§ 489
Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
PRIDno-2020-4569
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala: Lausunto Teollisuuden Voima Oyj:n YVA ohjelmasta
hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoittamiseksi Eurajoen Olkiluotoon
2 TVO Hyvin matala-aktiivisen jätteen maaperäloppusijoitus YVA-ohjelma.
Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman,
joka koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta Eurajoella Olkiluodon
ydinvoimalaitosalueella.
Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivisia
aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maaperään rakennettavaan
loppusijoitustilaan. Maaperäloppusijoitustila on maanpinnan läheisyyteen sijoitettava
rakennelma, jonka useat erilaiset kerrokset eristävät radioaktiiviset jätteet
ympäristöstä niin pitkäksi aikaa, ettei jätteestä aiheudu ympäristölle merkittäviä
säteilyvaikutuksia. Ohjelmassa esitetään neljä sijaintivaihtoehtoa
ydinvoimalaitosalueella hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilalle.
Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte tullaan loppusijoittamaan kampanjoittain laitoksen
toiminnan aikana. Tällä hetkellä arvioitu kampanjatäyttöjen väli on noin viisi vuotta.
Jäte pakataan vesitiiviisti ja varastoidaan ennen loppusijoittamista
ydinvoimalaitosalueella. Lopputilaan voidaan sijoittaa myös vähäisiä määriä muualla
Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä.
Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle arviointiohjelmassa esitetään käytössä
olevan, kallioperään rakennetun, matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen
loppusijoituslaitoksen laajentamista.
Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii
toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain 21 §:n mukaisen
luvan.
Mahdollisen maaperäloppusijoituksen on arvioitu käynnistyvaän vuonna 2023 - 2024.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaupungin lausuntoa YVA-ohjelmasta.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut
lausuntonsa asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää antaa työ- ja elinkeinministeriölle hyvin matala-aktiivisen
ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta YVA-ohjelmasta elinvoima-ja
ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön valmistelun mukaisen
lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Työ- ja elinkeinoministeriö / lausuntopalvelu.fi / 21.9.2020
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§ 490
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Satakunnan pelastuslaitos
PRIDno-2020-4955
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä
pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan
perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat
täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta
täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään
kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan
välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:
Palotarkastaja, vakituinen virka 1.10.2020 lukien, SPEL Porin toimialue
PORI-14-10-20
Tehtäväkuvaus: Tehtävän tarkoituksena on pelastuslain ja muiden normien
perusteella pelastusviranomaisille kuuluvien tehtävien hoitaminen.
Palotarkastajan tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät:
Suorittaa valvontasuunnitelmassa määriteltyjä pelastusviranomaisen
valvontatehtäviä. Tarkempana tehtäväkuvauksena mm. A1-A6 –kohteiden
määräaikaiset valvontakäynnit, turvallisuusviestintä ml.
alkusammutuskoulutukset ja muut onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn liittyvät
dokumentoinnit mm. omavalvontaan liittyvät dokumentoinnit ja yhteydenotot.
Palotarkastaja (ylempi), vakituinen virka 1.10.2020 lukien, SPEL Porin toimialue
PORI-14-11-20
Tehtäväkuvaus: Tehtävän tarkoituksena on pelastuslain ja muiden normien
perusteella pelastusviranomaisille kuuluvien tehtävien hoitaminen.
Palotarkastajan tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät:
Suorittaa valvontasuunnitelmassa määriteltyjä pelastusviranomaisen
valvontatehtäviä. Tarkempana tehtäväkuvauksena mm. A1-A6 –kohteiden
määräaikaiset valvontakäynnit vaativissa palotarkastuskohteissa, antaa tukea
muille valvontatehtäviä suorittaville henkilöille koko maakunnan alueella,
asiakasneuvonta ja turvallisuusviestintä, osallistuu oman toimialansa keskeisiin
toimintoihin ja ohjausryhmiin, toimii lausunnonantajana onnettomuuksien
ennaltaehkäisyn sektoriin liittyvissä asioissa ja suorittaa muita toimialansa
tehtäviä palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Täyttölupahakemukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Satakunnan pelastuslaitokselle
seuraavat täyttöluvat:
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Palotarkastaja, vakituinen virka 1.10.2020 lukien, SPEL Porin toimialue
PORI-14-10-20
Palotarkastaja (ylempi), vakituinen virka 1.10.2020 lukien, SPEL Porin toimialue
PORI-14-11-20.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Satakunnan pelastuslaitos, HR-yksikkö
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§ 491
Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala
PRIDno-2020-4960
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä
pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan
perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat
täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta
täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään
kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan
välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.
Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa täyttölupaa:
Liikenneinsinööri, vakituinen virka, infrajohtamisen toimintayksikkö
PORI-04-50-20
Tehtäväkuvaus: Teknisen toimialan toimintasäännössä on määritelty
liikenneinsinöörin päätösvaltaa. Liikenneinsinööri kehittää ja koordinoi infran
suunnittelua (kadunsuunnittelu, liikennesuunnittelu, vihersuunnittelu) ja toimii
suunnittelutiimin lähiesimiehenä. Suunnittelutiimissä hänellä on yhdeksän
alaista. Liikenneinsinööri osallistuu infran investointisuunnitelman ja
työohjelman laatimiseen ja koordinoi liikenneturvallisuustyötä Porissa,
suunnitteluun liittyvää vuorovaikutustyötä ja katurekisterin ylläpitoon liittyviä
tehtäviä. Liikenneinsinööri hoitaa tienpitäjän roolissa yleisötapahtumiin liittyviä
viranomaistehtäviä ja osallistuu kaupunkirakenteeseen kytkeytyvän
liikenneverkoston kehittämiseen ja valtion yhteishankkeisiin. Tehtävään kuuluu
edunvalvonta yhdessä toimintayksikön esimiehen kanssa. Liikenneinsinööri
toimii infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen sijaisena.
Täyttölupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää tekniselle toimialalle seuraavan täyttöluvan:
Liikenneinsinööri, vakituinen virka, infrajohtamisen toimintayksikkö
PORI-04-50-20.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tekninen toimiala, HR-yksikkö
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Kaupunginvaltuusto, § 57,27.04.2020
Sivistyslautakunta, § 172,16.06.2020
Perusturvalautakunta, § 141,27.08.2020
Kaupunginhallitus, § 492, 14.09.2020
§ 492
Lapsibudjetoinnin käyttöönotto Porissa, valtuustoaloite, Henna Kyhä
PRIDno-2020-2543
Kaupunginvaltuusto, 27.04.2020, § 57
Valtuutettu Henna Kyhä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2020
puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:
"Sivistys- ja sotepalveluiden merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämisessä. Tällä hetkellä akuutti tarve on yhtäältä panostaa
hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyyn toisaalta lisätä resursseja erityispalveluihin.
Alati muuttuvassa toimintaympäristössä tulee panostaa ehyisiin palveluketjuihin.
Lasten, nuorten ja perheiden on saatava tarvitsemansa palvelut matalalla kynnyksellä
sekä kasvuympäristöistä, joissa he päivittäin asioivat eli varhaiskasvatuksessa ja
koulussa. Tämä edellyttää sivistystoimen ja sote-sektorin entistä tiiviimpää
yhteistyötä. Eri palvelusektoreita, resursseja sekä osaamista on tarkasteltava yhdessä,
yhtenä kokonaisuutena.
Palvelujen tuottamisessa tietojohtaminen korostuu ja palveluiden järjestämistapoja
on kyettävä uudelleen arvioimaan ja muokkaamaan. Porin kaupungin on käytettävä
yhä tehokkaammin ja vaikuttavammin voimavaroja lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tiedon hallintaa ja tiedolla johtamista yleensä ja erityisesti
taloushallinnossa on kehittävä niin, että kokonaisuus tulee näkyviin ja mahdollistaa
kunnan toteuttaman lapsi- ja nuorisopolitiikan seurannan ja arvioinnin suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin sektorirajat ylittäen.
Tämän hetkinen tilanne, jossa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kuntapalvelujen
kustannukset jakautuvat useampiin toimialoihin ja yksikköihin, johtaa helposti
osaoptimointiin. Yhden toimialan sisäisesti perusteltu voimavarakehitys ei välttämättä
vaikuta myönteisesti kokonaisuuden tuottavuuteen. Yhtenä ratkaisuna tähän
ongelmaan esitän lapsibudjetointia.
Lapsibudjetoinnissa kyse on lapsiin kohdistuvien määrärahojen seurannasta ja
päätösten lapsivaikutusten arvioinnista. Lapsibudjetoinnissa jäljitetään ja tarkastellaan
nimenomaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja. Lapsibudjetointi ei tarkoita
erillisen ”lasten talousarvion” tekemistä, vaan kyse on talousarvion lapsiin
kohdistuvien määrärahojen tarkastelusta kokonaisuutena hallinto- ja toimialarajat
ylittäen (esim. sivi-sote yhdessä). Sen avulla seurataan, mihin lapsiin kohdistetut rahat
menevät sekä millaisia tuloksia ne tuottavat.
Lapsibudjetoinnin varsinainen tavoite on tehdä mahdolliseksi palveluiden
vaikuttavuuden arviointi. Lapsibudjetoinnin avulla päästään vastaamaan kysymykseen
siitä ovatko lapsiperheisiin, lapsiin ja nuoriin suunnatut kuntien voimavarat viisaasti ja
kustannustehokkaasti käytössä?
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Lapsibudjetointia on Suomessa pilotoitu mm. Oulussa, Hämeenlinnassa ja Imatralla.
Valtuustoaloitteessa esitän, että myös Pori ryhtyy suunnittelemaan lapsibudjetoinnin
pilotointia ja käyttöönottoa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunta, 16.06.2020, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion sekä
tilinpäätöksen tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Kyse on sekä lapsiin
kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja seurannasta eli lapsilähtöisestä
budjettianalyysista että talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista. Nykyisessä
hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään lapsibudjetointia (Hallitusohjelma 2019).
Lapsibudjetointia ei kunnissa ole aiemmin juuri toteutettu, eivätkä siitä viime vuosina
julkaistut ohjeet ja suositukset ole tilannetta juuri muuttaneet. Tähän on osaltaan
vaikuttanut se, että saatavilla oleva tieto lasten ja lapsiperheiden palveluista ja niiden
kustannuksista on hajanaista ja vaikeasti hahmotettavaa. Lisäksi lapsibudjetoinnin
keskeiset tietovarannot, kuten kuntien talous- ja tilinpäätöstiedot, eivät ole yhtenäisiä
ja verrattavissa keskenään.
Lapsilähtöistä budjetointia on pilotoitu aikaisemmin muutamissa kunnissa
(Hämeenlinna, Heinola, Oulu). Oulussa lapsilähtöistä budjetointia on toteutettu jo
kymmenen vuoden ajan ja se on vakiintunut osaksi toimintaa. Pilotoinneista saatiin
sekä hyviä kokemuksia, mutta todettiin myös haasteita. Hämeenlinna toteutti
lapsibudjetointia pitkälti elämänkaarihallinnon kautta, kun lasten ja nuorten palvelut
olivat koottuina lasten ja nuorten lautakunnan alaisuuteen. Elämänkaarihallintoa
noudatettiin Hämeenlinnassa vuodesta 2009 vuoteen 2017 saakka. Mallista luovuttiin
kuitenkin sote-uudistukseen valmistautumisen vuoksi. Mallin ollessa käytössä
Hämeenlinna kykeni esimerkiksi toteuttamaan ennakoivia lisäpanostuksia
lastensuojeluun, jotka käytännössä maksoivat itsensä takaisin.
Heinolassa hyvänä kokemuksena todettiin toimialojen yhteistyö, jonka avulla päästiin
pureutumaan palveluiden katvealueisiin sekä päällekkäisyyksiin. Hyvä tulos oli myös
se, että saatiin tietoa valtuuston päätöksenteon tueksi, ja tätä kautta myös
konkreettisesti vaikutettua resurssointiin. Ongelmalliseksi toteutuksessa koettiin se,
että erikoissairaanhoidon tarjoamat palvelut jäivät vielä tarkastelun
ulkopuolelle. Toteutus oli myös pitkälti manuaalinen ja näin ollen työläs.
Lapsibudjetoinnin toteuttamisen avuksi on Heinolassa kaivattu erityisesti kansallista
ohjausta ja tukea. (Valtioneuvoston kanslian julkaisu 2020).
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Valtioneuvoston kanslia on julkaissut toukokuussa 2020 edellä mainitun selvityksen
kolmen kunnan kanssa tehdystä lapsibudjetoinnin pilotointihankkeesta. Selvityksessä
käydään läpi lapsibudjetoinnista saatuja kokemuksia, sen haasteita ja
kehittämismahdollisuuksia.
Lapsibudjetoinnin toteuttamiseen yksittäisessä kunnassa vaikuttaa muun muassa
poliittinen tahtotila, kunnan hallintorakenne, käytettävissä olevat voimavarat
(henkilöstöresurssit, tietojärjestelmät), olemassa oleva ohjeistus sekä henkilöstön
osaaminen. Lapsibudjetointi edellyttää sekä organisaation johdolta että poliittiselta
johdolta pitkäaikaista sitoutumista sekä sellaista hallinnollista rakennetta, joka tukee
perinteisestä kunnallisesta toimialarakenteesta poiketen poikkihallinnollisuutta
palveluiden johtamisesssa.
Lapsibudjetointiin tarvitaan yhdenmukainen malli. Lapsibudjetoinnin juurruttaminen
osaksi kunnan normaalia toimintaa, lapsibudjetoinnin tulosten pohjalta tehtävä
lapsivaikutusten arviointi ja sitä seuraavat kehittämistoimenpiteet ovat työvaiheita,
jotka vaativat kukin omanlaista osaamistaan. Lapsibudjetointi vaatii määriteltyjä
tavoitteita sekä aika- ja resurssi-investointeja. Samoin tulisi päättää, tavoitellaanko
sillä lapsiin kohdistuvien eurojen ennakkoarviointia (ennakollinen arviointi) vai
jälkikäteistä seurantaa tuotannon, palvelurakenteen tai lapsivaikutusten
näkökulmasta (jälkiarviointi). Lapsibudjetoinnin suunnittelussa on tärkeää myös
päättää siitä, toteutetaanko lapsibudjetointi kertaluonteisena tai tietyin väliajoin
toistettavana katsauksena. Edellä mainituista asioista on päätettävä ennen kuin
lapsibudjetointia ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Jälkikäteen tapahtuva
kustannusten ja toimenpiteiden seuranta ja niiden perusteella tehtävä
vaikutusarviointi näyttäisi kokemusten perusteella olevan käytännöllisempi tapa
toteuttaa lapsibudjetointia.
Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, on tärkeää, että etenkin sote-palveluiden osalta
lapsiin ja nuoriin kohdistuvat kustannukset ovat myös käytettävissä. Suunnitteilla
oleva sote-uudistus on siirtämässä kuntien sote-palveluita maakuntien hoidettavaksi.
Jotta lapsibudjetointi toimisi yli organisaatiorajojen, on muodostettava sellainen malli,
että maakuntien sote-palveluiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvista kustannuksista ja
toimenpiteistä on jatkossakin saatavissa automaattisesti tiedot.
Lapsilähtöisen budjetoinnin yhtenä haasteena on se, miten lapsiin kohdistuvien
menojen kokonaisuus saadaan selville. Toimialoista sivistystoimialan varhaiskasvatus
ja perusopetus ovat käytännössä kokonaan lapsiin kohdistuvia menoja. Vastaavasti
perusturvan puolella esimerkiksi lastensuojelun tai kouluterveydenhoidon menot. On
myös palveluita, joista osa kohdistuu lapsiin. Tälläisia ovat esimerkiksi liikunta- ja
kultuuripalvelut. Myös teknisellä toimialalla on lapsiin kohdistuvia menoja esimerkiksi
leikkipuistojen ja jatkossa myös liikuntapaikkojen muodossa. Jotta kustannukset
saataisiin kattavasti selville, on käytävä läpi koko talousarviorakenne ja tarvittaessa
suunnitella ja päättää kustannusten kohdentamisen periaatteet. Näiltä osin tulisikin
olla kansallisesti yhdenmukaiset periaatteet, jotta palveluiden ja kustannusten
vertailukelpoisuus säilyisi.
Edellä mainittuun viitaten valtakunnallinen kunnallisesta palvelutuotannosta kertyvä
taloustieto on muuttumassa. Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia
kehitetään mahdollisimman pitkälle automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen
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2021 mennessä (Kuntatieto-ohjelma). Pyrkimyksenä on, että taloustieto on jatkossa
avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista. Tällä hetkellä tietoja kerätään jopa
manuaalisesti, jolloin ne ovat valtakunnallisesti käytettävissä kuukausien viiveellä.
Jatkossa tietojen yhtenäistäminen toteutetaan niin, että JHS 200-suositukset
muuttuvat standardeiksi ja kunnat ja kuntayhtymät noudattavat niiden mukaista
tietotuotantoa (mm. tililuettelo, kustannuslaskenta, talousarvio ja -suunnitelma,
palveluluokittelu ja harmonisoidut tietomääritykset. Tieto toimitetaan jatkossa
Valtiokonttorin ylläpitämään kuntatalouden tietopalveluun. Lapsibudjetoinnin
toteutuksessa on hyvä ottaa huomioon valtakunnalliset linjaukset ja pyrkiä
yhteensovittamaan sekä kustannuslaskennan periaatteita että palveluluokitteluja
lasten ja lapsiperheiden palveluiden tarkasteluun.
Lapsibudjetointiin tarvitaan kansallista ohjausta ja yhteisten toimintamallien
levittämistä. Keskeisillä henkilöillä kunnassa on oltava ymmärrys siitä, mitä
lapsibudjetoinnilla voidaan ja halutaan saavuttaa – ymmärrys lapsibudjetoinnin
tarkoitusperistä ja mahdollisuuksista luo myös mahdollisuuden asettaa sille
tavoitteita. Kunnan lapsibudjetoinnin tavoitteiden ja niiden toteutumisen seurannan
tulee olla kytköksissä sekä lapsia koskeviin kansallisiin linjauksiin sekä kunnan lasten
ja lapsiperheiden hyvinvoinnin strategioihin.
Sivistyslautakunta toteaa, että edellä mainittuihin selvityksiin ja jo toteutuneiden
pilotointihankkeiden kokemuksiin perustuen Porissa lapsibudjetoinnin käyttöönoton
edellytyksenä ja perusvaatimuksina ovat kansallinen ohjaus ja sen perusteella
muodostettavat yhteiset toimintamallit. Lapsibudjetoinnin kustannusten seurannan
ja vertailun osalta noudatetaan kuntia velvoittavaa JHS-200 palveluluokitusta sekä
kuntien automatisoitua talousraportointia ja siitä saatavaa tietoa. Seuranta
toteutettaisiin jälkikäteisenä kustannusten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointina.
Lisäksi on etukäteen päätettävä, millä organisaatiolla tai toimielimellä on
lapsibudjetoinnin kokonaisuuden omistajuus. Lapsibudjetoinnin edellyttämät tiedot
olisi saatava myös mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen maakunnilta.
Lapsibudjetoinnin tulokset tulisi kytkeä osaksi kaupungin
hyvinvointikertomusta. Toiminnan tasolla on tärkeää, että toimialojen yhteistyö
lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palveluiden osalta entisestään tiivistyy, panostetaan
ennnaltaehkäiseviin palveluihin ja palveluketjujen toimivuuteen.
Valtuustoaloite tukee Porin kaupungin strategisia tavoitteita lasten ja nuorten
kaupunkina.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa edellä kuvatun lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 141
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
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ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Porin perusturva on laatinut yhdessä sivistystoimialan kanssa lausunnon
lapsibudjetoinnista, jonka sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 16.6.2020.
Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion sekä
tilinpäätöksen tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Kyse on sekä lapsiin
kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja seurannasta eli lapsilähtöisestä
budjettianalyysista että talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista. Nykyisessä
hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään lapsibudjetointia (Hallitusohjelma 2019).
Lapsibudjetointia ei kunnissa ole aiemmin juuri toteutettu, eivätkä siitä viime vuosina
julkaistut ohjeet ja suositukset ole tilannetta juuri muuttaneet. Tähän on osaltaan
vaikuttanut se, että saatavilla oleva tieto lasten ja lapsiperheiden palveluista ja niiden
kustannuksista on hajanaista ja vaikeasti hahmotettavaa. Lisäksi lapsibudjetoinnin
keskeiset tietovarannot, kuten kuntien talous- ja tilinpäätöstiedot, eivät ole yhtenäisiä
ja verrattavissa keskenään
Lapsilähtöistä budjetointia on pilotoitua aikaisemmin muutamissa kunnissa
(Hämeenlinna, Heinola, Oulu). Oulussa lapsilähtöistä budjetointia on toteutettu jo
kymmenen vuoden ajan ja se on vakiintunut osaksi toimintaa. Pilotoinneista saatiin
sekä hyviä kokemuksia, mutta todettiin myös haasteita. Hämeenlinna toteutti
lapsibudjetointia pitkälti elämänkaarihallinnon kautta, kun lasten ja nuorten palvelut
olivat koottuina lasten ja nuorten lautakunnan alaisuuteen. Elämänkaarihallintoa
noudatettiin Hämeenlinnassa vuodesta 2009 vuoteen 2017 saakka. Mallista luovuttiin
kuitenkin sote-uudistukseen valmistautumisen vuoksi. Mallin ollessa käytössä
Hämeenlinna kykeni esimerkiksi toteuttamaan ennakoivia lisäpanostuksia
lastensuojeluun, jotka käytännössä maksoivat itsensä takaisin.
Heinolassa hyvänä kokemuksena todettiin toimialojen yhteistyö, jonka avulla päästiin
pureutumaan palveluiden katvealueisiin sekä päällekkäisyyksiin. Hyvä tulos oli myös
se, että saatiin tietoa valtuuston päätöksenteon tueksi, ja tätä kautta myös
konkreettisesti vaikutettua resurssointiin. Ongelmalliseksi toteutuksessa koettiin se,
että erikoissairaanhoidon tarjoamat palvelut jäivät vielä tarkastelun
ulkopuolelle. Toteutus oli myös pitkälti manuaalinen ja näin ollen työläs.
Lapsibudjetoinnin toteuttamisen avuksi on Heinolassa kaivattu erityisesti kansallista
ohjausta ja tukea. (Valtioneuvoston kanslian julkaisu 2020).
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut toukokuussa 2020 edellä mainitun selvityksen
kolmen kunnan kanssa tehdystä lapsibudjetoinnin pilotointihankkeesta. Selvityksessä
käydään läpi lapsibudjetoinnista saatuja kokemuksia, sen haasteita ja
kehittämismahdollisuuksia.
Lapsibudjetoinnin toteuttamiseen yksittäisessä kunnassa vaikuttaa muun muassa
poliittinen tahtotila, kunnan hallintorakenne, käytettävissä olevat voimavarat
(henkilöstöresurssit, tietojärjestelmät), olemassa oleva ohjeistus sekä henkilöstön
osaaminen. Lapsibudjetointi edellyttää sekä organisaation johdolta että poliittiselta
johdolta pitkäaikaista sitoutumista sekä sellaista hallinnollista rakennetta, joka tukee
perinteisestä kunnallisesta toimialarakenteesta poiketen poikkihallinnollisuutta
palveluiden johtamisessa.
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Lapsibudjetointiin tarvitaan yhdenmukainen malli. Lapsibudjetoinnin juurruttaminen
osaksi kunnan normaalia toimintaa, lapsibudjetoinnin tulosten pohjalta tehtävä
lapsivaikutusten arviointi ja sitä seuraavat kehittämistoimenpiteet ovat työvaiheita,
jotka vaativat kukin omanlaista osaamistaan. Lapsibudjetointi vaatii määriteltyjä
tavoitteita sekä aika- ja resurssi-investointeja. Samoin tulisi päättää, tavoitellaanko
sillä lapsiin kohdistuvien eurojen ennakkoarviointia (ennakollinen arviointi) vai
jälkikäteistä seurantaa tuotannon, palvelurakenteen tai lapsivaikutusten
näkökulmasta (jälkiarviointi). Lapsibudjetoinnin suunnittelussa on tärkeää myös
päättää siitä, toteutetaanko lapsibudjetointi kertaluonteisena tai tietyin väliajoin
toistettavana katsauksena. Edellä mainituista asioista on päätettävä ennen kuin
lapsibudjetointia ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Jälkikäteen tapahtuva
kustannusten ja toimenpiteiden seuranta ja niiden perusteella tehtävä
vaikutusarviointi näyttäisi kokemusten perusteella olevan käytännöllisempi tapa
toteuttaa lapsibudjetointia.
Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, on tärkeää, että etenkin sote-palveluiden osalta
lapsiin ja nuoriin kohdistuvat kustannukset ovat myös käytettävissä. Suunnitteilla
oleva sote-uudistus on siirtämässä kuntien sote-palveluita maakuntien hoidettavaksi.
Jotta lapsibudjetointi toimisi yli organisaatiorajojen, on muodostettava sellainen malli,
että maakuntien sote-palveluiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvista kustannuksista ja
toimenpiteistä on jatkossakin saatavissa automaattisesti tiedot.
Lapsilähtöisen budjetoinnin yhtenä haasteena on se, miten lapsiin kohdistuvien
menojen kokonaisuus saadaan selville. Toimialoista sivistystoimialan varhaiskasvatus
ja perus- ja lukiokoulutus ovat käytännössä kokonaan lapsiin kohdistuvia menoja.
Vastaavasti sote-puolella esimerkiksi lastensuojelun tai kouluterveydenhoidon menot.
On myös palveluita, joista osa kohdistuu lapsiin. Tällaisia ovat esimerkiksi liikunta- ja
kulttuuripalvelut. Myös teknisellä toimialalla on lapsiin kohdistuvia menoja esimerkiksi
leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen muodossa. Jotta kustannukset saataisiin kattavasti
selville, on käytävä läpi koko talousarviorakenne ja tarvittaessa tehdä ja päättää
kustannusten kohdentamisen periaatteet. Näiltä osin tulisikin olla kansallisesti
yhdenmukaiset periaatteet, jotta palveluiden ja kustannusten vertailukelpoisuus
säilyisi.
Edellä mainittuun viitaten valtakunnallinen kunnallisesta palvelutuotannosta kertyvä
taloustieto on muuttumassa. Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia
kehitetään mahdollisimman pitkälle automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen
2021 mennessä (Kuntatietoluotsi 2019). Pyrkimyksenä on, että taloustieto on jatkossa
avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista. Tällä hetkellä tietoja kerätään jopa
manuaalisesti, jolloin ne ovat valtakunnallisesti käytettävissä kuukausien viiveellä.
Jatkossa tietojen yhtenäistäminen toteutetaan niin, että JHS 200-suositukset
muuttuvat standardeiksi ja kunnat ja kuntayhtymät noudattavat niiden mukaista
tietotuotantoa (mm. tililuettelo, kustannuslaskenta, talousarvio ja -suunnitelma,
palveluluokittelu ja harmonisoidut tietomääritykset). Tieto toimitetaan jatkossa
Valtiokonttorin ylläpitämään kuntatalouden tietopalveluun. Lapsibudjetoinnin
toteutuksessa on hyvä ottaa huomioon valtakunnalliset linjaukset ja pyrkiä
yhteensovittamaan sekä kustannuslaskennan periaatteita, että palveluluokitteluja
lasten ja lapsiperheiden palveluiden tarkasteluun.
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Lapsibudjetointiin tarvitaan kansallista ohjausta ja yhteisten toimintamallien
levittämistä. Keskeisillä henkilöillä kunnassa on oltava ymmärrys siitä, mitä
lapsibudjetoinnilla voidaan ja halutaan saavuttaa – ymmärrys lapsibudjetoinnin
tarkoitusperistä ja mahdollisuuksista luo myös mahdollisuuden asettaa sille
tavoitteita. Kunnan lapsibudjetoinnin tavoitteiden ja niiden toteutumisen seurannan
tulee olla kytköksissä sekä lapsia koskeviin kansallisiin linjauksiin sekä kunnan lasten
ja lapsiperheiden hyvinvoinnin strategioihin.
Perusturvalautakunta toteaa, kuten sivistyslautakunta: että edellä mainittuihin
selvityksiin ja jo toteutuneiden pilotointihankkeiden kokemuksiin perustuen sekä
lisäksi Porissa lapsibudjetoinnin käyttöönoton edellytyksenä ja
perusvaatimuksina ovat kansallinen ohjaus ja sen perusteella muodostettavat yhteiset
toimintamallit. Lapsibudjetoinnin kustannusten seurannan ja vertailun osalta
noudatetaan kuntia velvoittavaa JHS-200 palveluluokitusta sekä kuntien
automatisoitua talousraportointia ja siitä saatavaa tietoa. Seuranta
toteutettaisiin jälkikäteisenä kustannusten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointina.
Lisäksi on etukäteen päätettävä, millä organisaatiolla tai toimielimellä on
lapsibudjetoinnin kokonaisuuden omistajuus. Lapsibudjetoinnin edellyttämät tiedot
olisi saatava myös mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen maakunnilta.
Lapsibudjetoinnin tulokset tulisi kytkeä osaksi kaupungin
hyvinvointikertomusta. Toiminnan tasolla on tärkeää, että toimialojen yhteistyö
lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palveluiden osalta entisestään tiivistyy, panostetaan
ennalta ehkäiseviin palveluihin ja palveluketjujen toimivuuteen.
Valtuustoaloite tukee Porin kaupungin strategisia tavoitteita lasten ja nuorten
kaupunkina.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa edellä kuvatun lausunnon valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 492
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Henna Kyhä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2020 § 57
valtuustoaloitteen koskien lapsibudjetoinnin käyttöönottoa Porissa. Kaupunginhallitus
on kokouksessaan 4.5.2020 § 268 päättänyt pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan
ja sivistyslautakunnan lausunnot 30.6.2020 mennessä. Sivistyslautakunta käsitteli
asiaa kokouksessaan 16.6.2020 § 172 ja perusturvalautakunta kokouksessaan
27.8.2020 § 141.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 91,15.06.2020
Tekninen lautakunta, § 185,01.09.2020
Kaupunginhallitus, § 493, 14.09.2020
§ 493
Porin kaupungintalo, museot ja virastot ottavat vessapassin käyttöön, valtuustoaloite,
Porin Sininen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Jalonen
PRIDno-2020-3763
Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 91
Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Suomessa on vuoden 2019 lopussa diagnosoitu yli 50000 ibd-sairautta, eli
tulehduksellisia suolistosairauksia. Ibd-sairauden yksi elämää hankaloittava oire
on suolen tai rakon toiminnallinen häiriö, tällöin wc:n nopea käyttömahdollisuus on
todella tarpeen. Suomessa on laajalti käytössä crohn ja colitis ry:n rekisteröity
tavaramerkki, Vessapassi. Sen näyttäminen on hienoeleinen osoitus siitä, että passin
omistava henkilö haluaa päästä esimerkiksi inva-wc:hen, henkilökunnan wc-tiloihin tai
asiakas-wchen, vaikkei henkilö olisikaan asiakkaana.
Suomessa vessapassin käyttöönoton edelläkävijöitä kaupungeista ovat esimerkiksi
Tampere, Kangasala ja Ylöjärvi, joissa kaupungin toimipisteissä on ovessa tarra
osoituksena siitä, että passia näyttämällä pääsee virastotalojen wc-tiloihin, jotka
normaalisti eivät ole yleisölle saatavilla.
Porin Sininen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että Porin kaupungintalo,
museot ja virastotalot ottavat vessapassin käyttöön ja siitä merkkinä sisäänkäynteihin
liimataan tästä kertova tarra.
Lisäksi esitämme, että kaupungin henkilöstöä opastetaan päästämään vessapassia
näyttävä henkilö wc-tiloihin, vaikka henkilö ei olisikaan ns. asiakkaana toimipisteessä.
Vessapassin käyttöönotosta suositellaan kerrottavan avoimesti nettisivuilla www.
vessapassi.fi.
Vaikka Porin kaupunki jo toimisikin edellä kuvatulla tavalla, yleisesti kannustetaan
palveluntarjoajia ilmoittautumaan virallisesti mukaan. Vain tällöin passin käyttäjät
voivat olla täysin varmoja siitä, missä paikoissa passi tunnetaan. Passin käyttäjät myös
löytävät mukana olevat kohteet vessapassin nettisivujen listauksesta.
Lisätietoja vessapassin käyttöönotosta voi kysyä Sinisen valtuustoryhmän
varapuheenjohtaja Marko Järviseltä, marko.jarvinen@pori.fi"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Tekninen lautakunta, 01.09.2020, § 185
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Teknisen toimialan lausunto valtuustoaloitteesta
Tekninen toimiala on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa valmistellut lausuntoa
valtuustoaloitteeseen. Teknisen toimialan puolesta kiinteistöissä, joissa tekninen
toimiala on vuokranantajana voi vuokalainen halutessaan ottaa käyttöön vessapassin.
Porin kaupungin osassa toimipisteissä on jo vessapassi käytössä.
Vessapassin käyttöönotto on osa esteettömyyttä ja tukee Porin kaupungin strategian
2025 hyvän elämän Porin painopisteen ja teknisen toimialan palvelulupauksen
toteutumista raivataan esteet, jotta kaikilla on pääsy palveluiden ääreen. Porin
kaupungin toimipisteet, joissa vessapassi on jo käytössä:
• Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7, Pori
• Porin taidemuseo, Eteläranta, Pori
• Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo, Varvinkatu 19, Pori
• Rosenlew-museo, Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori
• Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, Pori
• Poriginal-galleria, Eteläranta 6, Pori
Yleisissä vessoissa Vessapassi-tarra voi toimia myös viestinä muille vessankäyttäjille
siitä, että korttia näyttävällä henkilöllä on sairaus, jonka vuoksi hänelle on hyvä antaa
nopeasti pääsy wc:hen esimerkiksi jonon ohittamalla. Vessapassia voi näyttää
erilaisten toimipaikkojen henkilökunnalle pyyntönä päästä välittömästi vessaan.
Vessapassilaisen voi päästää esimerkiksi inva-wc:hen, henkilökunnan wc:hen tai
asiakas-wc:hen, vaikkei henkilö olisi asiakkaana. Näin Vessapassi laajentaa
sairastavien elinpiiriä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vessapassipaikat ovat
pääsääntöisesti käytettävissä toimipaikan aukioloaikoina.
Toimialat kartoittavat omia toimipisteitä, joissa voisivat ottaa vielä vessapassin
käyttöönsä. Vuokralainen vastaa vessapassin käyttöönotosta ja tilaavat
toimipisteisiinsä ”Meillä käy Vessapassi”-tarran ja ilmoittautuvat viralliselle listalle.
Tekninen toimiala yhdessä muiden toimialojen kanssa kannustaa palvelemaan
erityisryhmiä avaamalla wc:nsä oven Vessapassin haltijalle ja lisäämällä
mahdollisuuksien mukaan vessapassin käyttöönottoa. Toimialat vastaavat osaltaan
oman henkilökuntansa ja omien vessapassipaikkojen tiedottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
14.09.2020

22/2020

43 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 493
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 15.6.2020 § 91 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungintalon,
museoiden ja virastotalojen vessapassin käyttöönottoa ja tästä kertovan tarran
liimaamista sisäänkäynteihin. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 22.6.2020 §
368 valtuustoaloitetta ja päätti pyytää aloitteesta teknisen toimialan
lausunnon 31.8.2020 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti teknistä toimialaa
laatimaan lausunnon tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Tekninen
lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 1.9.2020 § 185.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 79,18.05.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 46,25.08.2020
Kaupunginhallitus, § 494, 14.09.2020
§ 494
Pori tarjoamaan kotimaista lihaa ja kalaa, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä
PRIDno-2020-3229
Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Petri Reponen ja Keskustan Porin valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupunki tekee
selvityksen käyttämänsä ruuan kotimaisuusasteesta. Ja mitä toimenpiteitä vaaditaan,
jotta koulujen ja päiväkotien tarjonta sisältää vain kotimaisesta lihasta ja kalasta
valmistettua ruokaa?
Kasvisruokien osalta suositaan kotimaista tuotantoa. Samalla kaupunki selvittää
sopimuskumppaneidensa kotimaisuusasteen.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää Petri Reposen tekemän aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Petri Reposen tekemän aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 25.08.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Palveluliikelaitoksen lausunto valtuustoaloitteeseen, Pori tarjoamaan
kotimaista lihaa ja kalaa
Porin Palveluliikelaitos on sitoutunut tukku- ja maitotaloustuotteiden osalta Sarastian
kilpailuttamaan elintarvikesopimukseen. Yhteishankinta -sopimuksen kautta liikelaitos
täyttää hankintalain tarkoittaman kilpilutusvelvoitteensa ja sitoutuu käyttämään
yhteishankintasopimusta kanavoimalla hankinnan kohteeseen liittyvät ostonsa sen
kautta. Tukkurina Sarastian kilpailuttamassa sopimuksessa on Meira Nova ja
maitotaloustuotteissa sopimuskumppanina on Valio. Porin Palveluliikelaitos käyttää
ruoanvalmistuksessa pääasiassa Saarioisten lihoja ja lihatuotteita. Lihat ovat
kotimaisia vähärasvaisia sian ja naudan e-lajitelmia ja broileri maustamatonta
fileesuikaletta. Kappaletavaroissa (pyörykät, pihvit tms.) pääosa on kotimaista
alkuperää. Joissain tuotteissa lihan alkuperämaa voi olla EU. Kappaletavarat ovat
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pääasiassa Saarioisten, Apetitin, Finduksen tai Atrian valmistamia. Turskaa ja seitiä
sisältävissä kalatuotteissa alkuperä ei ole suomalainen ja valmistus tapahtuu pääosin
Saksassa, Ruotsissa tai Suomessa. Käytössä olevien valmiiden kalatuotteiden kalat on
pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla ja niissä on MSC -sertifikaatti. Tuore lohi on
yleensä kotimaista kirjolohta. Tuoreet kalat toimittaa paikallinen Kala Valtanen Oy.
Tuoreet kasvikset ovat satokauden aikana kotimaista, mutta tarjonnan vähentyessä ja
hintojen noustessa raaka-aine voi muuttua osin ulkomaalaiseksi. Tuoreita kasviksia
toimittavat Meira Nova ja Porin Tuoretuote. Lisäksi liikelaitos käyttää esikäsiteltyjä
salaatti- ja kasviskomponentteja, jotka on valmistettu kotimaassa. Raaka-aineet
esikäsiteltyihin komponentteihin tulevat mahdollisuuksien mukaan kotimaasta ja
tuontiraaka-aineiden osalta toimittaja tukeutuu hyviksi todettuihin toimittajiin ja
tuottajiin.
Kuiva-aineista ja hedelmistä osa on ulkomaalaista, koska kotimaista tarjontaa ei ole.
Kuivissa viljatuotteissa valmistajia on esim. hiutaleissa Myllyn Paras ja Raisio sekä
sokerissa Suomen Sokeri. Mausteiden osalta Palveluliikelaitos käyttää pääasiassa
Santa Marian mausteita ja on sitoutunut välttämään natriumglutamaattia sisältävien
maustesekoituksien käyttöä. Myös muiden mausteseosten käyttöä pyritään
välttämään ja liikelaitos suosii puhtaita mausteita.
Nestemäiset maitotaloustuotteet tulevat Suomesta Valion ja pienempiin
tuotantoyksikköihin Satamaidon tuotteina. Raaka peruna ja leipomotuotteet on
kilpailutettu Porin kaupungin hankintapalvelujen toimesta. Raaka peruna tulee
paikallisen Porin Tuoretuote Oy:n kautta ja kypsän perunan osalta käytetään Jepuan
Peruna Oy:n lisäaineettomia kotimaisia perunoita. Leipomotuotteet tulee Porin
Leivältä.
Palveluliikelaitos käyttää elintarvikkeisiin vuositasolla n. 4,6 M€. Satakunnan alueella
tuotettuja elintarvikkeita liikelaitos ostaa sadoilla tuhansilla euroilla vuodessa.
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus on yli 75 % kaikista käytetyistä elintarvikkeista.
Kokonaiset lihat ovat kotimaisia, joten valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet
koskisivat lähinnä kappaletavaroita (pihvit, pyörykät tms.) ja kalaa. Osa ulkomaista
alkuperää olevista kappaletavaroista ovat suosittuja lasten ja nuorten keskuudessa ja
niiden korvaaminen kotimaisilla tuotteilla olisi haastavaa. Vastaavia kotimaisia
tuotteita ei ole saatavilla tai vaihtoehtoisten tuotteiden hinta on huomattavasti
kalliimpi. Kalatuotteiden korvaaminen kotimaisilla elintarvikkeilla on haastavinta.
Valmiissa kalatuotteissa käytetään esim. seitiä ja turskaa. Jotta kaikki elintarvikkeet
voitaisiin korvata kotimaisilla tuotteilla, vaatisi se huomattavaa lisämäärärahaa
elintarvikkeisiin.

Ehdotus
Esittelijä: Marjukka Palin
Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle oheisen
lausunnon asiasta.
Päätös
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Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 494
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Petri Reponen ja Keskustan Porin valtuustoryhmä on jättänyt
kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2020 § 79 valtuustoaloitteen koskien
kotimaisen lihan ja kalan tarjoamista Porissa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
25.5.2020 § 315 pyytää aloitteesta palveluliikelaitoksen lausunnon 31.8.2020
mennessä. Palveluliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan
25.8.2020 § 46.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Kokouskäsittely
Erno Välimäki teki ehdotusta asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.
Juha Kantola kannatti Välimäen ehdotusta.
Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Välimäen tekemään ja Kantolan
kannattamaan ehdotukseen, puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi
kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Välimäen tekemää ehdotusta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
seuraavalla evästyksellä:
1. Laaditaan suunnitelma siitä, miten oman maakunnan ja talousalueen
elintarvikkeiden käyttöä saadaan lisättyä.
2. Mitä tämä maksaa Porin kaupungille?
3. Kuinka paljon tällaisella panostuksella saadaan omalle alueelle jäämään enemmän
rahaa?
Tiedoksi
Palveluliikelaitos
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Kaupunginvaltuusto, § 19,20.01.2020
Sivistyslautakunta, § 101,05.05.2020
Kaupunginhallitus, § 309,25.05.2020
Perusturvalautakunta, § 142,27.08.2020
Kaupunginhallitus, § 495, 14.09.2020
§ 495
Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava,
valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen
PRIDno-2020-368
Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 19
Valtuutettu Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.
Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako
varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä.
Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen.
Porin PerusSuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin
kaupungin varhaiskasvatukseen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 05.05.2020, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Ritva Välimäki
ritva.valimaki@pori.fi
yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
Valtuutettu Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 (§ 19) seuraavan valtuustoaloitteen:
"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.
Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako
varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä.
Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen.
Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin
kaupungin varhaiskasvatukseen."

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
14.09.2020

22/2020

48 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus on 27.1.2020 pyytänyt sivistyslautakunnan lausunnon aloitteeseen
31.3.2020 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon asiassa:
Perusturva on viimeiset vuodet maksanut ja jakanut Porin, Merikarvian ja
Ulvilan varhaiskasvatuksen lapsille ksylitolipastillit, sekä kunnallisille että yksityisille
päiväkodeille, ryhmiksille ja perhepäivähoitajille.
Perusturvan johtava ylihammaslääkäri on syksyllä 2019 ilmoittanut, että perusturva ei
enää osta ksylitol-pastilleja varhaiskasvatukseen, vaan he ovat muuttamassa
toimintaansa.
Suun terveydenhuollosta hammashoitaja on alkuvuodesta aloittanut Porin
päiväkotien kiertämisen valistuksen ja harjausopetuksen merkeissä. Poikkeustilasta
johtuen toiminta on keskeytynyt.
Lasten hampaiden harjaus päivittäin on reikiintymisen paras ehkäisy. Lasten
huoltajien tehtävä on vastata harjauksesta.

Päätös
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Sivistyslautakunta päättää antaa lausuntonaan valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Sivistyslautakunta toteaa ksylitolipastillien jakamisen olevan tärkeää terveyttä
edistävää ja ennaltaehkäisevää työtä. Sivistyslautakunta esittää, että Pori jakaa
jatkossakin ksylitolipastillit porilaisille lapsille aikaisemman käytännön mukaan.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 25.05.2020, § 309
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston
kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin rahoittaman
xylitol-pastillin jakamisen jatkumista varhaiskasvatuksessa. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 27.1.2020 päättänyt pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon
31.3.2020 mennessä. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.5.2020.
Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
sivistyslautakunnan antaman lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian ja pyytää asiassa perusturvalautakunnan
lausuntoa.

Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston
kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin rahoittaman
xylitol- pastillin jakamisen jatkumista varhaiskasvatuksessa.
"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.
Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako
varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä.
Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen. Porin
PerusSuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin kaupungin
varhaiskasvatukseen."
Porin perusturvan vastaus aloitteeseen
Porin kaupunki aloitti aikanaan ksylitol-pastillien jaon varhaiskasvatuksessa, jolloin
ensimmäisenä vuonna jako rahoitettiin erillisellä rahoituksella. Pastillien jakoa
jatkettiin ja niiden kustannus otettiin suun terveydenhuollon käyttövaroista
osoittamatta siihen tarkoitukseen yhtään rahoitusta. Koko tänä aikana, kun ksylitol-
pastilleja on jaettu, niitä ei ole budjetoitu erikseen eikä ole osoitettu erillistä
rahoitusta, vaan ne ovat menneet suun terveydenhuollon omasta budjetista. Summa
ei ole pieni, vuonna 2018 pastillien kustannus oli yhteensä 30 000 euroa. Ksylitol-
pastilleja jaetaan perusturvan yta-alueen; Porin, Ulvilan ja Merikarvian
varhaiskasvatuksessa.
Alun perin oli sovittu, että päivähoidossa annetaan vain yksi pastilli päivässä
pääaterian jälkeen, mutta osa päiväkodeista on antanut pastillin joka aterialla ja
välipalalla eli kolme pastillia päivässä.
Käypä-hoito –ohjeiden mukaan vaikuttavin keino estää hampaiden reikiintymistä on
hampaiden harjaus vähintään kaksi kertaa päivässä fluoripitoisella hammastahnalla.
Tämä suositus toteutuu Suomessa alle puolella pikkulapsista: 45 %:lla 2-vuotiaista, 39
%:lla 3-vuotiaista ja 41 %:lla 5-vuotiaista.
Tämä harjaussuositus ei toteudu myöskään Porin perusturva alueella. Ksylitol-pastilli
ei korvaa hampaiden mekaanista puhdistusta eli harjausta. Se on melko tehoton,
mikäli hampaiden pinta on plakin peitossa, pastillin teho kohdistuu vain uloimpaan
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plakkikerrokseen. Jos hampaan pinta on puhdas, on pastillinkin teho hyvä. Hampaiden
puhdistus plakista on paras keino hoitaa suun hyvinvointia ja estää reikiintymistä
(kariesta). Puhtaaseen hampaan pintaan ei synny kariesta.
Edellä olevan hampaiden harjauksen vähäisyyden vuoksi Porin perusturvan suun
terveydenhuollossa on hammashoitaja kiertänyt syksystä 2019 alkaen
varhaiskasvatuksessa kertoen ja näyttäen lapsille ja vanhempain tilaisuuksissa, miten
hampaat pystytään pitämään kunnossa. Tarkoituksena on myös jakaa lapsille kerran
vuodessa hammasharjat, ksylitol-pastillien sijaan.
Ksylitol-tuotteita pitäisi käyttää yhteensä suositusten mukaan yli 5 grammaa päivässä.
Yksi pastilli päivässä ei riitä eikä tuo tarvittavaa suojaa, varsinkaan jos hampaiden
harjaus ei suju. Ksylitol-pastilleja pitäisi saada 8-10 päivässä, jotta 5 grammaa päivässä
toteutuu.
Hammashoitajan vierailut varhaiskasvatuksessa, harjauksen opetus ja kertaus lapsille
ja vanhemmille sekä hammasharjan jako vähintään kerran vuodessa, on tehokkaampi
tapa ennaltaehkäistä kariesta ja opettaa suun terveydenhoitoa kuin yhden ksylitol-
pastillin jako kerran tai kolme kertaa hoitopäivässä.
Mikäli kuitenkin päädytään siihen, että ksylitol-pastilleja edelleen jaetaan Porin, Ulvilan
ja Merikarvian varhaiskasvatuksessa, niin niitä pitäisi ohjeistaa jakamaan kolme kertaa
eli jokaisen aterian jälkeen hoitopäivän aikana ja niiden hankintaan tulee myöntää
erillinen määräraha perusturvan suun terveydenhuoltoon. Määrärahaa tarvitaan
15 000 euroa syksylle 2020 ja jatkossa vuosittain talousarvioon 50 000 euron
määräraha 1.1.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Porin perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan lausunnon ja esittää edelleen Porin
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Äänestykset
JAA = pohjaehdotus EI = vastaehdotus Jyri Astokarin vastaehdotus: Ehdotan että Porin
perusturva korvaisi kaksi pastillia per päivä, jotka tarjoillaan aamiaisen sekä lounaan
jälkeen
Jaa
Mirva Heino
Antti Koskela
Rauli Taimi
Irma Roininen
Mika Aho
Heidi Teinonen
Anne Mäntylä
Tuomas Koivisto
Anne Granholm
Simo Korpela
Sonja Myllykoski
Pirjo Koivukorpi
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Sakari Aalto
Ei
Hanna Hildén
Bia Kaski
Marja Sillanpää
Jyri Astokari
Hannu Peltomäki
Päätös
Päätös pohjaehdotuksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 495
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Ismo Läntinen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 §
19 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin rahoittaman xylitol-pastillin
tarjoamisen jatkumisesta varhaiskasvatuksessa. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 27.1.2020 § 60 pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon
31.3.2020 mennessä. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 5.5.2020 § 101.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 309 pyytää lisäksi lausuntoa
myös perusturvalautakunnalta. Perusturvalautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan
27.8.2020 § 142.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Kokouskäsittely
Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää
esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut
lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Samalla kaupunginhallitus
päättää, että xylitol-pastillien jakaminen sisällytetään perusturvan vuoden 2021
talousarvioon budjettikehystä kasvattamatta.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan
muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää esittää
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut
lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Samalla kaupunginhallitus
päättää, että xylitol-pastillien jakaminen sisällytetään perusturvan vuoden 2021
talousarvioon budjettikehystä kasvattamatta.
Tiedoksi
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§ 496
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Tekninen lautakunta 01.09.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
2 Ympäristöterveysjaosto 03.09.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
3 Ympäristöterveysjaosto, salassa pidettävät asiat 03.09.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Tekninen lautakunta

1.9.2020

3.9.2020

4.9.2020

Ympäristöterveysjaosto

3.9.2020

7.9.2020

8.9.2020

Ympäristöterveysjaosto,
salassa pidettävät asiat

3.9.2020

7.9.2020

-

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 497
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 106 Keskitetyn henkilöstöhallinnon HR-johtoryhmän valmennuksen hankinta,
01.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 107 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 04.09.2020
§ 108 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 04.09.2020
§ 109 Henkilökohtainen lisä, 04.09.2020
§ 110 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 04.09.2020
§ 111 Tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikainen tarkistaminen, 04.09.2020
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 8 Klasipruukin (89.) kaupunginosan asemakaava ja asemakaavanmuutoksen 609
1625 tekninen korjaus, 02.09.2020
Yksikön päällikkö, kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö
§ 1 Yksinyrittäjän tukipäätös, Insinööritoimisto Kalliomäki Tauno, 03.09.2020
§ 2 Yksinyrittäjän tukipäätös, T:mi Sirkka Kyyrö, 03.09.2020
§ 3 Yksinyrittäjän tukipäätös, Av-Markkinointistudiot 2001 Oy, 04.09.2020
§ 4 Yksinyrittäjän tukipäätös, Suunnittelupalvelu Jennifer, 04.09.2020
§ 5 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kuljetus A. Salo Oy, 07.09.2020
§ 6 Yksinyrittäjän tukipäätös, 3 Leaves Oy, 07.09.2020
§ 7 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kartanon Viestintä Kielen Päällä Ay, 07.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnallisvalitus
§487
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta.
Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa
valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
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alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden
kirjaamoon, osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§481, §482, §484, §485, §486, §488, §489, §490, §491, §492, §493, §494, §495, §496,
§497
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§483
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

