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Saapuvilla olleet jäsenet
Diana Bergroth-Lampinen, puheenjohtaja
Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja
Arja Laulainen
Esa Wahlman
Mari Kaunistola, saapui 13:11
Petri Huru
Raisa Ranta
Satu Hatanpää
Tommi Salokangas
Ismo Läntinen, saapui 16:37, poistui 16:42
Mika Aho
Mika Tuovinen, saapui 13:04, poistui 13:08
Sanna Grönmark
Muut saapuvilla olleet
Tarja Koskela, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö
Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Oili Heino
Juha Vasama, poistui 15:42
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Simo Korpela
Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, poistui 15:38
Anna-Liisa Koivisto, vs. perusturvajohtaja
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Marika Virtanen
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Krista Kiuru
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Diana Bergroth-Lampinen
Puheenjohtaja
§631, §632, §633, §634, §635, §636,
§637, §640, §641, §642, §643, §644,
§645, §646, §648, §649, §650, §651,

Juha Kantola
Puheenjohtaja
§638, §639, §647

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
25.11.2019

31/2019

4 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§652, §653, §654, §655, §656

Tarja Koskela
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.12.2019

02.12.2019

Tommi Salokangas

Mika Aho
§:t 631-655

02.12.2019

Petri Huru
§ 656

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
03.12.2019

vs. asiakirjahallinnon päällikkö Tero Lönnström
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§ 631
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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§ 632
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Hatanpää ja Arja Laulainen (varalla Petri Huru).
Pöytäkirja tarkastetaan 02.12.2019.
Kokouskäsittely
Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.11.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Salokangas ja Mika Aho (varalla Petri Huru).
Pöytäkirja tarkastetaan 02.12.2019.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asian § 638
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§ 633
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
PRIDno-2019-5648
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2020
Konsernihallinnon talousyksikkö ja HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2020
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee
ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden
aikana täydentävää ohjeistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen
mukaisesti, minkä lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että osavuosikatsauksissa
arvioidaan myös kaikkien kolmen poikkihallinnollisen ohjelman (kasvatuksen ja
sivistyksen kehittämisohjelma 2025, kasvu- ja elinvoimaohjelma 2025 sekä
hyvinvointiohjelma 2025) toteutumista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos, tarkastustoimi
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§ 634
Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2020-2023
PRIDno-2019-5565
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka-Liisa Varjus
Liitteet

1 Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2020 - 2023_luonnos
Verkkojulkisuus rajoitettu
Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa toiminnan kehittämistä ja osa
strategista suunnittelua. Lisäksi se liittyy keskeisesti pitkäjänteiseen talouden
suunnitteluun. Henkilöstösuunnittelu kokonaisuudessaan sisältää sekä henkilöstö-
että koulutussuunnitelmien laadinnan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien
laadinnasta on säädetty laissa (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 ja laki työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta annetun lain 4a §:n muuttamisesta 1472/2016), jolloin suunnittelua
on tehtävä ainakin lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Suunnitelma tulee laatia
kunnassa vuosittain yhteistoimintamenettelyssä.
Porin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnittelun uudistettua prosessia on
toteutettu vuodesta 2018. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi
talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän sekä
osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa
tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden
vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää
henkilöstösuunnittelua.
Henkilöstösuunnittelun pohjaksi on valittu henkilötyövuodet, koska henkilötyövuosi
kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin
henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuosi HTV1 kuvaa keskimääräistä
henkilöstömäärää vuodessa. Toimialojen ja laitosten yhteiseen suunnitteluun on
panostettu aikaisempaa vahvemmin, jotta toiminnan kehittämisen mahdollisuudet ja
samalla henkilöstön osaaminen tulevat hyödynnetyiksi tehokkaasti.
Kaupungin henkilöstösuunnitelmassa on esitetty henkilöstösuunnitteluun liittyviä
periaatteita, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytilanne sekä arvio
henkilöstömäärän ja –rakenteen kehittymisestä. Henkilöstösuunnitelma
kokonaisuutena sisältää sekä toimiala- ja liikelaitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat
että kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman. Suunnitelmassa tulee esiin tiettyjä
trendimuutoksia: väestörakenteen kehityksen vaikutukset palvelutarpeeseen ja -
rakenteeseen, tehokkuuden parantamis- ja osaamisen varmistamistarpeiden yhteys
toimintojen keskittämiseen sekä keskittyminen ydinosaamiseen.
Koulutussuunnitelmia ei ole yhdistetty henkilöstösuunnitelmaluonnokseen, vaan ne
käsitellään omana kokonaisuutena sisäisen koulutus-/valmennusohjelman laadinnan
ja työllisyysrahastosta haettavan koulutuskorvauksen apuvälineinä.
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Kaupunkitason yhteistyötoimikunta on kokouksissaan 24.9.2019 ja 28.10.2019
käsitellyt kaupunkitason henkilöstösuunnitelmaluonnosta. Liitteenä on Porin
kaupungin henkilöstösuunnitelmaluonnos 2020 – 2023.
Liitteet
Lisätietojen antaja

Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2020 - 2023_luonnos
Henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen, puh. 044 701 1230

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa henkilöstösuunnitelman vuodeksi 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö
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§ 635
Porin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet 2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohta 17
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§ 636
Valtionperintö
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohdat 23, 32; Lakiverotustietojen julkisuudesta ja
salassa pidosta §4
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§ 637
Kaupungin poistosuunnitelman muutos
PRIDno-2019-5578
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara, Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Poistosuunnitelma 1.12.2019
2 Poistosuunnitelma 2013
Kaupungin poistosuunnitelman hyväksymismenettelystä määrätään hallintosäännön
69 §:ssä, jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyy poistosuunnitelman.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2016 antanut yleisohjeen kunnan ja
kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Nyt valmisteltu uusi
poistosuunnitelma on voimassa olevan yleisohjeen mukainen.
Poistosuunnitelman päivittäminen ei suoraan aiheuta tulosvaikutuksia tai kirjauksia
kirjanpitoon. Vanhan poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ovat olleet pääasiassa
suositusten mukaiset. Olennaisimpana muutoksena on tiettyjen erien kuten muut
pitkävaikutteiset menot lisääminen poistosuunnitelmaan. Muutos koskee uusia
investointeja ja vanhat jo aktivoidut investoinnit poistetaan loppuun vanhan
suunnitelman mukaisesti. Muutos tehdään kesken tilikauden, koska tilikauden aikana
on tehty investointeja, joille ei ole ollut vanhassa poistosuunnitelmassa asianmukaista
erää.
Poistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on myös kuultu kaupungin
tilintarkastajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupungin poistosuunnitelman 1.12.2019 alkaen
liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talousyksikön
päällikön hyväksymään poistoajat, mikäli aktivoitavalle investoinnille käytetään
poistosuunnitelman mukaisen alarajan ylittävää poistoaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Talousyksikkö, Sarastia Oy/kirjanpito, konsernin tytäryhtiöt
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§ 638
Osalimiitin myöntäminen Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle Porin kaupungin
konsernitilin luottolimiitistä
PRIDno-2019-5585
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle on myönnetty 20.11.2011 1.000.000,00
euron suuruinen laina Länsi-Suomen Osuuspankista. Lainaa on nostettu yhteensä
650.000,00 euroa ja lainan takaisinmaksu on velkakirjan mukaisesti alkanut
31.12.2017, minkä jälkeen säätiö on lyhentänyt lainaa puolen vuoden välein 52.650,00
euroa kerrallaan. Viimeisin lyhennys on tehty 30.6.2019. Velalle on Porin
kaupungin takaus. Säätiön nykyinen aloudellinen tilanne ei mahdollista lainan
lyhentämistä suunnitelman mukaisesti 31.12. 2019. ilman, että säätiön maksuvalmius
vaarantuu.
Koska velalle on Porin kaupungin takaus, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön
hallitus antoi sääntöjen mukaisesti Porin kaupunginhallitukselle ilmoituksen omaan
toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan KH 7.10.2019 §
542. Kaupunginhallituksen evästyksen mukaisesti Länsi-Suomen
pelastusharjoitusaluesäätiö anoo 100.000,00 euron limiittiä Porin kaupungin
konsernitilin 10 M €:n kokonaisluottolimiitistä. Nyt haettavalla limiitillä on tarkoitus
varmistaa säätiön maksuvalmius.
Omistajaohjausyksikkö esittää, että säätiön maksuvalmiuden turvaamiseksi
myönnetään 100.000,00 euron osalimiitti siten, että tililuoton marginaali on 0,1
prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Porin kaupungin
pankkipalvelusopimuksen mukaan kaupungin luottolimiitin korko on 1 kuukauden
euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla. Näin ollen kokonaiskorko
käytetystä osalimiitistä Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle on 1 kuukauden
euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin
suuruinen.
Myönnettävä osalimiitti 100.000,00 olisi määräaikaisena voimassa 31.12.2022 asti,
mihin mennessä talouden tervehdyttäminen tulee saada tehtyä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön maksuvalmiuden turvaamiseksi
kaupunginhallitus päättää myöntää 100.000,00 euron suuruisen osalimiitin kaupungin
Länsi-Suomen Osuuspankissa olevan konsernitilin luottolimiitistä siten, että tililuoton
marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama
marginaali. Myönnettävä osalimiitti on voimassa 31.12.2022 asti.
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Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön allekirjoittamaan
mahdollisesti tarvittavat sopimusjärjestelyt Länsi-Suomen Osuuspankin kanssa yhtiön
osalimiitin käyttöönottamiseksi Porin kaupungin konsernitilijärjestelmässä.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha
Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy,
yhteisöjäävi; hallintoneuvoston jäsen, Länsi-Suomen-Osuuspankki), Arja Laulainen
(yhteisöjäävi, hallintoneuvoston jäsen, Länsi-Suomen Osuuspankki) ja Satu Hatanpää
(yhteisöjäävi, valtuuskunnan jäsen, Kuntien takauskeskus) poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Juha
Kantola. Satu Hatanpään sijaan saapui kokoukseen Mika Tuovinen klo 13.04 - 13.08.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asian § 633.
Esteellisyys
Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama, Arja Laulainen
Tiedoksi
Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö/Liisa Laurila, omistajaohjausyksikkö/Ulla
Pynnä
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Kaupunginhallitus, § 538,07.10.2019
Kaupunginhallitus, § 639, 25.11.2019
§ 639
Seudulliset elinkeinopalvelut
PRIDno-2019-4072
Kaupunginhallitus, 07.10.2019, § 538
Liitteet

1 Elinkeinopalveluselvitys 4FRONT Prosessi ja menetelmät
2 Elinkeinopalvelut - 4FRONTin aineisto - keskustelutilaisuus 2019-10-01
3 Elinkeinopalveluselvitys 4FRONT 2019-08-29
Kaupunginhallituksen evästämänä konsernihallinto ja sen elinvoimayksikkö ovat
selvittäneet elinkeinopalvelujen järjestämismallia Porissa.
Nykytilanteen mukaisesti Prizztech Oy on operatiivinen elinkeinopalvelujen tuottaja
Porille ja usealle Porin seudun kunnalle. Prizztech Oy:n omistajana on pääosa
Satakunnan kunnista, mutta kaikki omistajat siis eivät ole Prizztechin kunta-asiakkaita.
Elinkeinopalvelujen tuottamisen selvitystyö on aloitettiin alkuvuonna omistajien
neuvotteluilla ja sitä kautta omistajastrategian kirkastamisella. Neuvotteluissa
todettiin, että elinkeinopalvelujen kenttä on murroksessa Suomessa, ja
toteuttamistapoja on useilla alueilla uudistettu. Tämän vuoksi nähtiin tärkeäksi
toteuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys, jossa käytiin läpi elinkeinopalvelujen
nykytoimintamallin vastaavuus sekä elinkeinoelämän kysyntään että omistajien
odotuksiin, verrattiin toimintamallia muihin vallalla oleviin päätoteutustapoihin
Suomessa ja myös Ruotsissa. Selvityksen toteutti Forefront Oy (aputoiminimi
4FRONT). Selvitys antoi lisäksi suosituksen uudesta elinkeinopalvelujen
toteutusmallista.
Selvitys valmistui elokuun lopussa. Selvityksen pohjalta on käyty jatkokeskusteluja niin
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa kuin laajasti omistajakuntien ja
maakunnan sidosryhmien kesken. Selvityksen keskeisin tulos ja jatkoehdotus on, että
Prizztech jatkaa, mutta toimintatapaa on syytä muokata. 1.10.2019 käydyssä omistaja-
ja sidosryhmätapaamisessa keskusteltiin mahdollisesta uudesta toimintamallista ja
miten sitä kohti lähdettäisiin kulkemaan. Nyt annetaan selvitys sekä muu siihen liittyvä
esittelyaineisto kaupunginhallitukselle tiedoksi ja pyydetään kaupunginhallitukselta
evästystä jatkon toteuttamiseksi. Kyseinen aineisto on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee elinkeinopalveluselvityksen ja siihen liittyvän
esittelyaineiston tiedoksi ja evästää konsernihallintoa jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 639
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Hautamäki, Lauri Kilkku
lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, konsernihallinto
Liitteet

1 Elinkeinopalveluselvitys 4FRONT 2019-08-29
2 Elinkeinopalvelut - 4FRONTin aineisto - keskustelutilaisuus 2019-10-01
3 Elinkeinopalveluselvitys 4FRONT Prosessi ja menetelmät
Kaupunginhallituksen evästämänä konsernihallinto ja sen elinvoimayksikkö ovat
selvittäneet elinkeinopalvelujen järjestämismallia Porissa.
Nykytilanteen mukaisesti Prizztech Oy on operatiivinen elinkeinopalvelujen tuottaja
Porille ja usealle Porin seudun kunnalle. Prizztech Oy:n omistajana on pääosa
Satakunnan kunnista, mutta kaikki omistajat siis eivät ole Prizztechin kunta-asiakkaita.
Elinkeinopalvelujen tuottamisen selvitystyö on aloitettiin alkuvuonna omistajien
neuvotteluilla ja sitä kautta omistajastrategian kirkastamisella. Neuvotteluissa
todettiin, että elinkeinopalvelujen kenttä on murroksessa Suomessa, ja
toteuttamistapoja on useilla alueilla uudistettu. Tämän vuoksi nähtiin tärkeäksi
toteuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys, jossa käytiin läpi elinkeinopalvelujen
nykytoimintamallin vastaavuus sekä elinkeinoelämän kysyntään että omistajien
odotuksiin, verrattiin toimintamallia muihin vallalla oleviin päätoteutustapoihin
Suomessa ja myös Ruotsissa. Selvityksen toteutti Forefront Oy (aputoiminimi
4FRONT). Selvitys antoi lisäksi suosituksen uudesta elinkeinopalvelujen
toteutusmallista. Selvitys valmistui elokuun lopussa. Selvityksen keskeisin tulos ja
jatkoehdotus on, että Prizztech jatkaa, mutta toimintatapaa on syytä muokata.
Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouksessa. Asian esittely ja
aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.
Aiemman käsittelyn pohjalta esitetään, että konsernihallinto käynnistää neuvottelut
Prizztechin omistajien kesken osakkuussopimuksen uudistamisesta. Tavoitteena ovat
1. Yleiskulujen määrittäminen:
Yleiskulujen irrottaminen omaksi kokonaisuudekseen (kaikkien omistajien
vastuulle). Sisältää myös Prizztechin toteutusvastuulla olevien tki-
projektien omarahoitusosuuden (kuntarahoitusosuuden).
2. Palvelujen tuotteistaminen:
Nykyisten kokonaispalvelujen lohkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi,
myös palvelujen kriittinen tarkastelu (mitä tarvitaan); palveluiden
asiakkaana vain omistajat (in house –hankinta)
3. TKI-hankkeiden valmistelu:
Hankeidusta hankehakemukseen –suppilomallin (”sales funnel”)
suunnittelu. Kuntien ja muiden sidosryhmien roolin määrittely.
Peruslinjaus TKI-hankkeiden toteuttamismallista: kuka on päätoteuttaja,
kuka osatoteuttaja. Ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen huomioon
ottaminen.
4. Omistuspohja:
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4.

Tavoitteena maakunnan oppilaitosten (myös Winnova & Sataedu) mukaan
saaminen
Omistusosuuksista sopiminen
Valmisteluvastuu edellä olevissa kohdissa 1 ja 2 Prizztech Oy:llä.

Tuleva työnjako kuntien ja Prizztechin välillä, lähtökohta neuvotteluille
Kunnat vastaavat:
Sijoittumispalvelut omalla alueellaan. Tavoitteena saada asiakaskontakti
kasvua hakevasta yrityksistä.
Markkinointivastuu omasta kunnasta kullakin kunnalla. Mahdollisesta
yhteistyöstä kunnat sopivat keskenään.
Prizztech vastaa:
Tuotteistamiensa palvelujen tuottamisesta ja
markkinoinnista kohderyhmille
Osaamisverkoston kehittäminen (ylläpitää alueen elinkeinojen
kehittämiseen liittyviä tarjolla olevia alueellisia, kotimaisia ja mahdollisesti
ulkomaisiakin palveluntarjoajia ja verkottaa niitä tarpeeseen)
Lisäksi erikseen tarkastellaan Kiina-yhteistyön toteuttamismalleja
Tavoiteaikataulu neuvottelutuloksen saavuttamiselle on Q1/2020.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valtuuttaa Porin kaupungin konsernihallinnon toimialan
nimeämään keskuudestaan projektiryhmän ja antaa sille
oikeuden käynnistää neuvottelut Prizztechin omistajakuntien välillä
osakkuussopimuksen muuttamiseksi.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen
jäsen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja
Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat kokouksesta
asiakohdan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha
Kantola.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama
Tiedoksi
Prizztech Oy:n omistajat (kirjaamot: Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Huittisten
kaupunki, Kokemäen kaupunki, Rauman kaupunki, Harjavallan kaupunki, Nakkilan
kunta, Merikarvian kunta, Eurajoen kunta, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy (c
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/o Kankaanpään kaupunki/kirjaamo), Pomarkun kunta, Euran kunta), Prizztech Oy (Ari
Eklund), konsernihallinnon toimiala: toimialajohtaja Lauri Kilkku, elinvoimayksikön
päällikkö Jouko Hautamäki, omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen
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Kaupunginhallitus, § 277,13.05.2019
Kaupunginhallitus, § 300,20.05.2019
Kaupunginhallitus, § 641, 25.11.2019
§ 641
Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän
arviointi
PRIDno-2019-2581
Kaupunginhallitus, 13.05.2019, § 277
Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen otsikossa mainitun ylimääräisen
asiakohdan.
Pori-sopimuksen mukaan Porin organisaatiouudistuksen vaikutuksia arvioidaan
viimeistään valtuustokauden puolessa välissä vuonna 2019. Silloin sovitaan sekä
virkaorganisaatioon että luottamushenkilöorganisaatioon tarvittavista
kehittämistoimenpiteistä.
Porin kaupungin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke käynnistettiin helmikuussa
2019. Siihen osallistuvat sekä kaupunginjohtajan että toimialojen johtoryhmät. Tämän
kehittämishankkeen osana voidaan tehdä valtuustosopimuksen mukainen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja samalla johtamisjärjestelmän arviointi.
Ajankohta on sopiva, koska vielä on riittävästi aikaa valmistautua, jos seuraavan
valtuustokauden alusta halutaan siirtyä nykyisestä kaupunginjohtaja- ja
toimialajohtajamallista pormestari- ja apulaispormestarimalliin tai muuhun nykyisestä
poikkeavaan johtamisjärjestelmään.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
Käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arvioinnin, joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin
pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla
myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi
ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;
Asettaa arvioinnille ohjausryhmän, johon pyydetään valitsemaan edustajat
kaikista valtuustossa edustettuina olevista puolueista;
Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle
läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;
Todeta, että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta, jonka kokouksista
maksetaan kokouspalkkio ja
Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora
Oy:ltä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon
mukaista toimeksiantoa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 20.05.2019, § 300
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019/277 §
- Käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten
ja johtamisjärjestelmän arvioinnin, joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin
pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla
myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan
kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;
- Asettaa arvioinnille ohjausryhmän, johon pyydetään valitsemaan edustajat kaikista
valtuustossa edustettuina olevista puolueista;
- Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle
läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;
- Todeta, että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta, jonka kokouksista
maksetaan kokouspalkkio ja
- Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä
kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon mukaista
toimeksiantoa.
Tamora Oy:n tarjous ja kuvaus arvioinnin sisällöstä esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
ohjausryhmään sekä
- valita ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa
mukaan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin
ohjausryhmään sekä
- valitsi ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Krista Kiuru pj, vara Sonja Myllykoski
Arja Laulainen , vara Pirjo Mäki
Esa J. Wahlman, Esa J. Anttila
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Erno Välilmäki, vara Mika Aho
Raisa Ranta, vara Milka Tommila
Anttivesa Knuuttila, varapuheenjohtaja, vara Veera Forsbacka
Satu Hatanpää, vara Petri Lahtinen
Mari Kaunistola, vara Mika Tuovinen
Ismo Läntinen, vara Petri Huru
Tommi Salokangas, vara Arto Nurmi
Laura Pullinen, vara Minna Haavisto
Tapio Huhtanen, vara Aila Korkeaoja
Simo Korpela, vara Irma Roininen
Ari Jalonen, vara Marko Järvinen
Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja
kaupunginjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin.
Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa
mukaan.

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 641
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Pori sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arviointi ehdotukset kehitta#mistoimista 25.10.2019
2 Pori Johtamisjärjestelmän arvioinnin prosessi
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko.
arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti
hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa
edustettuna olevasta puolueesta.
Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä
ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille
18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista.
Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ja prosessikuvaus ovat esityslistan liitteinä.
Päätösesitykseen on muotoiltu ehdotukset viranhaltijaorganisaatioon kohdistuvista
kehittämistoimenpiteistä.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallitukselle toimitetut
toimenpide-ehdotukset ja prosessikuvauksen.
Toimenpide-ehdotus 1.
Kaupunginhallitus toteaa, että Tulevaisuusfoorumin valmistelu on käynnistynyt
kaupungin johtoryhmässä.
Toimenpide-ehdotus 3.
Kaupunginhallitus toteaa, että tästä alkaen osavuosikatsauksissa arvioidaan kaikkien
kolmen poikkihallinnollisen ohjelman toteutumista.
Toimenpide-ehdotukset 2 ja 4 - 7.
Kaupunginhallitus päättää antaa konsernihallinnon toimialajohtajalle toimeksiannon
valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat
sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.
Toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7 kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan
lausunnon 31.12.2019 mennessä.
Toimenpide-ehdotukset 11 - 15.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset 11 - 15 on jo pantu täytäntöön.
Toimenpide-ehdotus 16.
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella
konsernipalvelut - nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät
ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.
Toimenpide-ehdotukset 17 -19.
Kaupunginhallitus päättää antaa henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella
muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät
sekä HR-viestinnän vahvistamisen 28.2.2020 mennessä.
Toimenpide-edotus 20.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotuksen 20 valmistelu (Teljäntorin
monitilatoimistohanke ja "Puuma2020 -joustotyökokeilu) on jo käynnissä.
Äänestykset
Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja
johtamisjärjestelmän arviointi, toimenpiteet JAA = pohjaehdotus, EI = palautus
Jaa
Arja Laulainen
Diana Bergroth-Lampinen
Raisa Ranta
Esa Wahlman
Mika Aho
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Satu Hatanpää
Mari Kaunistola
Ei
Sanna Grönmark
Petri Huru
Tommi Salokangas
Tyhjä
Juha Kantola
Päätös
Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä
päätösehdotuksen äänin 7 – 3, 1 tyhjä.
Sanna Grönmark jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Yksilöityjä toimenpide-
ehdotuksia ei voi hyväksyä ennen kuin raportin tausta-aineistoa on avattu siten, että
johtopäätökset voidaan osoittaa tutkitusta aineistosta nousevaksi."
Tiedoksi
Konsernihallinnon talousyksikkö/Tuomas Hatanpää, konsernihallinnon toimialajohtaja
Lauri Kilkku, kaupunginlakimies Leena Tuominen, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen
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§ 642
Kuntien rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina
PRIDno-2019-3549
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Saatekirje
2 Kunnat tuottajina selvitystyöryhmän raportti kommentointiversio_7.11.
3 Perusturvakeskuksen vastaukseksi kyselyyn Kunnat sotepalvelujen tuottajina 112019 PV
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä
pelastustoimen järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille,
maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös
tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas
sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina.Kuntien rooli toimia palveluiden
tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019
loppuun mennessä.
Selvitystyötä tekemään nimitetty jaosto on laatinut luonnoksen selvitykseksi kuntien
roolista palveluiden tuottajina. Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä
neljän eri tuottamisvaihtoehtomallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin
sekä nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta.
Perusturvakeskus on valmistellut kommentit webropol -kyselyn kysymyksiin. Kysely
sulkeutuu 26.11.2019 klo 12.00. Asia viedään tiedoksi 26.11.2019 kokoontuvalle
perusturvalautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle kuntien roolia sote-
palveluiden tuottajina koskevasta raporttiluonnoksesta perusturvakeskuksen
valmistelemat kommentit.
Kokouskäsittely
Petri Huru (yhteisöjäävi, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen) poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen sijaansa
kokoukseen saapui Ismo Läntinen klo 16.37 - 16.42.
Päätös
Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen ja täydentää
perusturvan vastausta Kunnat sotepalvelujen tuottajina -kyselyyn seuraavasti:
Kysymys 1: Mikäli kunnilla olisi lain perusteella oikeus tuottaa palveluja, kuinka
todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? Vastaus: hyvin todennäköisesti
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Kysymys 2: Mikäli kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja, kuinka todennäköisesti
kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? Vastaus: hyvin epätodennäköisesti
Kysymys 4: Mikäli kunnilla olisi oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan,
kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? Vastaus: hyvin
epätodennäköisesti
Esteellisyys
Petri Huru
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriö/Lausuntopalvelu/26.11.2019 klo 12.00
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§ 643
Ajoneuvojen hankintaperiaatteet
PRIDno-2019-5631
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lampinen
jouni.lampinen@pori.fi
yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Liitteet

1 Taloudellinen vertailu ostaminen vs. huoltoleasing
Porin kaupungin vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on todettu, että
ajoneuvojen hankintaan osoitettu määräraha merkitään kaupunginhallituksen
käyttöön. Kaupunginhallitus vapauttaa määrärahan käytettäväksi hyväksyttyään
ajoneuvojen hankinnan uuden toimintamallin.
Tekninen toimiala ja sen logistiikan toimintayksikkö on yhteistyössä
omistajaohjauksen kanssa valmistellut ajoneuvojen hankintaperiaatteita ja
toimintamallia. Osana tätä valmistelua selvitettiin mahdollista leasing-autojen käytön
lisäämistä.
Ajoneuvokannan nykytilanteessa teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö
hallinnoi, hankkii ja ylläpitää kaupungin ajoneuvoja. Lähes koko kalusto on kaupungin
omistamaa, poikkeuksena viisi huoltoleasing-sopimuksella hankittua autoa. Henkilö-
ja pakettiautoja on hieman yli 200 kpl, joista vähän yli puolet on pakettiautoja.
Vuosittain investointimääräraha on 300.000-600.000 euroa, jolla pyritään uusimaan
huonokuntoisimpia ajoneuvoja. Ajoneuvojen keskimääräinen pitoaika on tällä hetkellä
noin 18 vuotta. Ajoneuvojen huoltoa tehdään merkittävissä määrin omalla
korjaamolla, jossa tehdään vuosittain huolto- ja korjaustöitä noin 3000 tuntia.
Mikäli ajoneuvoja päätettäisiin hankkia käyttämällä huoltoleasing-sopimuksia,
soveltuisi se parhaiten henkilöautojen hankintaan, koska pakettiautojen käyttöikä on
usein pidempi kuin leasing-sopimuksissa. Lisäksi pakettiautoja räätälöidään usein
enemmän käyttötarkoituksen mukaan. Leasing-vaihtoehdon lisääminen vaatisi
käyttötalouden määrärahojen lisäämistä. Samoin leasing-sopimukset lasketaan
kaupungin tunnuslukuihin vastaavalla tavalla kuin rahalaitoslainat ja nykytilanteessa
kaupungin oma rahalaitoslainan korko on merkittävästi alempi kuin leasing-
vaihtoehdossa.
Oheisessa liitteessä on esitettynä taloudellinen vertailu ostamisen ja huoltoleasingin
välillä, jossa vertailussa on pieni henkilöauto sekä keskikokoinen farmari. Ostamisessa
vastaavan auton hankintahinta on edullisempi kuin leasing-vaihtoehdossa, koska
kaupunki saa kilpailuttamalla hankintahinnasta merkittävän alennuksen. Lisäksi
omaksi ostettaessa autolla on viiden vuoden pitoajan (poistoajan) jälkeen vielä
jälleenmyyntiarvoa verrattuna leasing-vaihtoehtoon. Omaksi ostaminen on myös
edullisempaa, koska kaupunki saa markkinoilta lähtökohtaisesti rahoitusta
edullisemmin ehdoin kuin leasing-yhtiöt.
Alla on ehdotus kaupungin uusiksi ajoneuvojen yleisiksi hankintaperiaatteiksi:
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Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö määrittelee henkilöautojen
perusvalikoiman ottaen huomioon niiden käyttötarkoituksen ja
ympäristövaikutukset.
Ajoneuvon hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan
toimintayksikkö käyttäjätoimialoja kuultuaan.
Käyttäjätoimialat nimeävät yhteyshenkilöt, joille myönnetään oikeus tehdä
hankintaesitys teknisen toimialan logistiikan toimintayksikölle.
Hankittavan ajoneuvon valinnassa painotetaan käyttötarvetta, kun harkitaan
ajoneuvon kokoa, mallia ja hintaa.
Henkilöautot hankitaan omaan omistukseen noudattaen lakia julkisista
hankinnoista.
Kaupungin kaikissa ajoneuvoissa otetaan käyttöön sähköinen
ajopäiväkirjaohjelma.
Kaupungin ajoneuvojen käyttäminen henkilökohtaisiin ajoihin on kielletty, koska
se poistaa ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeuden.
Sähköinen ajopäiväkirja -asiaa on käsitelty kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa
ensimmäisen kerran 13.9.2018 ja viimeksi 24.9.2019. Teknisen toimialan logistiikan
toimintayksikkö on yhdessä ICT-yksikön kanssa valmistellut sähköisen ajopäiväkirjan
käyttöönottoa. Sähköinen ajopäiväkirja otetaan käyttöön Porin kaupungin henkilö-ja
pakettiautoissa sekä niitä vastaavissa ajoneuvoissa. Sähköinen ajopäiväkirja perustuu
GPS-paikannukseen, jonka avulla paikannetaan ajoneuvon sijaintia, ei työntekijän.
Ajoneuvon paikantaminen tulkitaan teknillisin menetelmin toteutetuksi valvonnaksi ja
on luonteeltaan välillistä paikantamista. Erillistä suostumusta työntekijältä välilliseen
paikantamiseen ei tarvita, mikäli asialliset käsittelyn perustet toteutuvat ja
paikantamisen periaatteet on käyty läpi työpaikan yhteistoimintamenettelyssä. Lisäksi
työnantaja on velvollinen laatimaan kirjalliset käyttösäännöt paikantamiseen littyen.
Kaupunkitason yhteistyötoimikunta totesi kokouksessaan 24.9.2019/52 §, että asian yt-
menettely on käyty kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa. Asia lähti tiedoksi
toimialojen ja laitosten yhteistyötoimikuntiin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat ajoneuvojen hankintaperiaatteet toimialoja ja
liikelaitoksia sitoviksi:
Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö määrittelee henkilöautojen
perusvalikoiman ottaen huomioon niiden käyttötarkoituksen ja
ympäristövaikutukset.
Ajoneuvojen hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan
toimintayksikkö käyttäjätoimialoja kuultuaan.
Käyttäjätoimialat ja liikelaitokset nimeävät yhteyshenkilöt, joille myönnetään
oikeus tehdä hankintaesitys teknisen toimialan logistiikan toimintayksikölle.
Hankittavan ajoneuvon valinnassa painotetaan käyttötarvetta, kun harkitaan
ajoneuvon kokoa, mallia ja hintaa.
Henkilöautot hankitaan kaupungin omaan omistukseen noudattaen julkisista
hankinnoista annettua lakia.
Kaupungin kaikissa ajoneuvoissa otetaan käyttöön sähköinen
ajopäiväkirjaohjelma

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
25.11.2019

31/2019

29 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin ajoneuvojen käyttäminen henkilökohtaisiin ajoihin on kielletty, koska
se poistaa ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeuden.
Kokouskäsittely
Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta klo 15.38.
Juha Vasama poistui kokouksesta klo 15.42.
Päätös
Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kohta "Ajoneuvojen
hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö
käyttäjätoimialoja kuultuaan" muutetaan muotoon "Ajoneuvojen hankintapäätökset
tekee teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö käyttäjätoimialoja ja liikelaitoksia
kuultuaan."
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat/Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö/Porin vesi -liikelaitos
/Porin palveluliikelaitos
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 32,22.10.2019
Kaupunginhallitus, § 593,04.11.2019
Kaupunginhallitus, § 644, 25.11.2019
§ 644
Pelastuspäällikön viran perustaminen
PRIDno-2019-4981
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 22.10.2019, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
pekka.tahtinen@satapelastus.fi
pelastusjohtaja
"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 8.5.2018, 18 §
Porin kaupungin ohjeistuksen mukaan toisen pelastuspäällikön viran
perustaminen saatetaan johtokunnan käsiteltäväksi. Pelastuslaitoksessa on lähes
koko sen olemassaolon ajan ollut kaksi pelastuspäällikköä, joiden muodollinen asema
on ollut toimialapäällikkö. Pelastuspäälliköistä toinen on toiminut virassa toisen oltua
työsopimussuhteessa, joka ei ole täyttänyt kaikkia tehtävän edellytyksiä.
Toimialapäälliköiden ensisijainen tehtävä on kehittää ja johtaa oman toimialan
toimintaa maakunnallisesti ja yhdessä linjaorganisaation kanssa. Lisäksi
toimialapäälliköt toimivat asiatieohjaajina määritellyille sektorivastuuhenkilöille,
edustavat pelastusjohtajaa toimialallaan ja osallistuvat laitoksen yleisjohtoon.
Meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset, joista pelastuslaitoksen
kannalta merkittävimpiä ovat maakuntauudistus ja pelastustoimen uudistus,
edellyttävät riittäviä suunnittelu-, valmistelu-, toimeenpano- ja seurantaresursseja.
Näiden muutosten myötä pelastuslaitoksen toiminnan laatuun kohdistuu aiempaa
suurempia odotuksia ja velvoitteita, edelleen tietoperusteinen toiminnan ohjaus tulee
olemaan keskeisessä asemassa. Tämä edellyttää tietojen tuottamista, raportointia,
tilastointia ja analysointia, jotka perustuvat laatujärjestelmän ja omavalvontaohjelman
luomiseen ja käytännön toteutukseen.
Pelastuspäälliköiden karkea työnjaon mukaan toisen tehtävänä on ollut yleinen
suunnittelu ja valmistelu ja toisen resurssienhallinta. Työnjakoa määritellessä tulee
ottaa huomioon ajankohdan tarpeet sekä käytettävissä olevien henkilöiden vahvuudet
ja valmiudet. Oleellista on, että molemmat pelastuspäälliköt toimivat virassa, jolloin
he voivat tarvittaessa toimia pelastusjohtajan sijaisina ja pelastustoiminnan
johtajina merkittävissä tai päällekkäisissä pelastustehtävissä.
Pelastuspäällikön muodollinen kelpoisuusehto on palopäällystön ylin tutkinto,
lisäksi valinnassa arvostetaan muuta ylemmän tason koulutusta, johtamis- ja
asiantuntijaosaamista sekä tuloksellisen työn luontaisia taipumuksia. Palkkaus
määräytyy Porin kaupungin teknisen sopimuksen palkkajärjestelmän mukaan, työaika
on yleistyöaika ja ensimmäinen sijoituspaikka on Keskuspaloasema. Lisäksi hakijan
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odotetaan suostuvan turvallisuusselvitysmenettelyyn ja vapaamuotoiseen
varallaoloon tarvittaessa sekä sitoutumaan pelastuslaitoksen päihde- ja
huumeohjelmaan.
Pelastusjohtajan päätösehdotus
Johtokunta esittää Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran
esitetyillä periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.
Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
Satakunnan pelastuslaitos
Johtokunnan päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin."
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 22.10.2019
Pelastuspäällikön viran perustamista on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla.
Voidaan todeta pelastuslaitoksen toimintaympäristön vähäisessä määrin ja ilmeisen
väliaikaisesti muuttuneen johtokunnan pelastuspäällikkökäsittelyn jälkeen kuitenkin
siten, että laitokseen kohdistuvat suunnittelu- ja valmisteluodotukset kokonaisuutena
ovat säilyneet vähintään samoina.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja
Johtokunta pitää pelastuspäällikön viran perustamista edelleen välttämättömänä ja
esittää edelleen Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran esitetyillä
periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 644
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Tähtinen
Kaupunginhallitus on käsitellyt pelastuspäällikön viran perustamista viimeksi
kokouksessaan 18.11.2019 ja jättänyt asian pöydälle. Asian esittely ja aiempi käsittely
on luettavissa historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi perustaa
pelastuspäällikön viran.
Äänestykset
Pelastuspäällikön viran perustaminen JAA = pohjaehdotus, EI = virkaa ei perusteta
Jaa
Arja Laulainen
Esa Wahlman
Diana Bergroth-Lampinen
Satu Hatanpää
Mari Kaunistola
Raisa Ranta
Ei
Petri Huru
Tommi Salokangas
Sanna Grönmark
Mika Aho
Juha Kantola
Kokouskäsittely
Petri Huru esitti Tommi Salokankaan kannattamana, että pelastuspäällikön virkaa ei
perusteta.
Puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty kannatettu esitys, joten
suoritetaan äänestys. Suoritussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen
esityksen puolesta annettiin 6 ääntä, Hurun ehdotuksen puolesta puolesta 5 ääntä.
Päätös
Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti äänin 6-5
hyväksyä päätösehdotuksen.
Petri Huru jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Satakunnan kuntajohtajat ja Porin
kaupunginhallituksen iltakoulu on käsitellyt pelastuslaitoksen palvelutasoa,
kustannuksia ja talouden alijäämää. Sen perusteella on päätetty pelastuslaitoksen
palveluiden ulkoisesta selvityksestä, jossa arvioidaan yhteiskunnalle tuotettujen
toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt
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elokuun kokouksessa lisätalousarviosta eli 700.000 euron lisälaskutuksesta kunnille.
Lisäksi vuoden 2020 budjettia on kasvatettu nykyisestä noin 1,1 miljoonalla
eurolla. Nykyisen palvelutason ja asemaverkoston turvaamiseksi tulee tässä vaiheessa
ehdottomasti pidättyä päälliköiden määrän lisäämiseltä, sekä odottaa ulkoisen
selvityksen valmistumista pelastuslaitoksen tilasta.
Ehdotus
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto päättää olla perustamatta
pelastuspäällikön virkaa ja odottaa ulkoisen selvityksen valmistumista."
Tiedoksi
Pelastuslaitos
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§ 645
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
PRIDno-2019-4991
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Perusturvakeskuksen ja konsernihallinnon talousyksikön päällikön yhteinen lausunto
2 Pelastuslaitoksen lausunto
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Lausuntopalveluun Perustelumuistioluonnos VNA avustukset tuottavuus sote
pelastustoimi 141019
4 Lausuntopalveluun VNA momentti 28.70.05 luonnos 141019
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi
toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja
pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.
Hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan julkisen hallinnon tuottavuustoimia, joita
valmistellaan ja seurataan julkisen talouden suunnitelman yhteydessä toteutettavassa
alueiden ja valtion välisessä neuvottelumenettelyssä.
Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun sekä pelastustoimen
siirtämisen maakuntien tehtäväksi. Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus
tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmät ja tiedonhallintajärjestelmät sekä
kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida.Tietojärjestelmien
yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan
siirtymävaiheen aikana.
Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha
sote- ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tukeen ja ohjaukseen sekä julkisen
hallinnon tuottavuuden edistämiseen.. Asetus koskisi em. momentilta kunnille ja
kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoimen uudistamista tukeviin hankkeisiin.
Avustusta myönnettäisiin nykyisille toimijoille eli kunnille ja kuntayhtymille ja kyse on
voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvasta vapaaehtoisesta alueellisesta
yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Myöntäminen rajattaisiin usean
kunnan yhteisiin hankkeisiin, jotka liittyvät kustannuskehityksen hillintää edistävien
toimenpiteiden valmisteluun. Valtionavustushaku on tarkoitus käynnistää
mahdollisimman pian asetuksen antamisen jälkeen.
Satakunnan pelastuslaitos on antanut lausunnon sekä perusturvakeskus
ja konsernihallinnon talousyksikön päällikkö yhteisen lausunnon.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle toiminnan tehostamiseksi
myönnettävistä valtionavustuksista säädettävästä valtioneuvoston asetuksesta
pelastuslaitoksen, perusturvakeskuksen ja talousyksikön päällikön esitysten mukaiset
lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valtiovarainministeriö/Lausuntopalvelu/27.11.2019
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§ 646
Lausuntopyyntö/ Suomen Erityisjäte Oy/ Marinkorven käsittelylaitoksen toiminnan
muuttaminen
PRIDno-2019-5118
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelun lausunto, Marinkorven käsittelylaitoksen toiminnan
muuttaminen 15.11.2019
2 Elinvoimayksikön lausunto
3 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lausunto
4 Marinkorpi ympäristöluvan muuttaminen, hakemus
Verkkojulkisuus rajoitettu
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa Suomen Erityisjäte Oy:n
hakemuksesta Marinkorven käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttamiseksi.
Käsittelylaitos sijaitsee Peittoon teollisuusalueella.Käsittelylaitoksella on voimassa
oleva ympäristölupa jätteiden käsittelyyn ja loppusijoittamiseen. Käsittelylaitoksen
toimintoja on suunniteltu laajennettavan.
Konsernhallinnon kaupunkisuunnitteluyksikkö ja elinkeinopäällikkö sekä ympäristö- ja
lupapalveluiden ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö ovat antaneet lausunnot asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää toimittaa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle
lausuntonaan hakemuksesta Marinkorven käsittelyalueen ympäristöluvan
muuttamiseksi kaupunkisuunnitteluyksikön, elinkeinopäällikön ja ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön antamat lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/25.11.2019
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§ 647
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous 28.11.2019
PRIDno-2019-5296
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
Liitteet

1 Sataedu yhtymäkokouskutsu 28.11.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Sataedu kutsu/kokouksen esityslista 28.11.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Sataedu talousarvion investointiosan muutos 2019
4 Sataedu talousarvion rahoitusosan muutos 2019
5 Sataedu talousarvio 2020
6 Sataedu hallintosääntö 1.1.2020
7 Sataedu tarjousvertailu tilintarkastuspalvelut
Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) ylintä päätösvaltaa käyttää
yhtymäkokous. Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa
vuodessa.
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.11.2019 kello 14.00
Sataedun Ulvilan toimipaikassa. Asialistalla ovat mm. vuoden 2019 talousarvion
muutos, vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman
hyväksyminen, hallintosäännön hyväksyminen sekä tilintarkastuspalveluiden
hankinta. Sataedu pyytää ilmoittamaan kokousedustajan nimen kuntayhtymälle
27.11.2019 mennessä.
Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajan valitsee
kuhunkin kokoukseen erikseen jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan
valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita varsinaiseksi edustajaksi Satakunnan
koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.11.2019 controller Jenni Jakovaaran ja
varaedustajaksi omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampisen sekä antaa
kokousedustajille evästyksensä.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana
tämän asian käsittelyn ajan toimi Juha Kantola.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Esteellisyys
Diana Bergroth-Lampinen
Tiedoksi
Kokousedustaja, Sataedu (sataedu@sataedu.fi)
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§ 648
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ylimääräinen yhtiökokous
PRIDno-2019-5513
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Liitteet

1 Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2019
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous n:o 1/2019 pidetään
tiistaina 3.12.2019 kello 9.00 alkaen Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu
8, Pori. Asialistalla on ainoana varsinaisena asiana talousarvio ja vastikkeet vuodelle
2020, joiden vahvistamista hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy
Otavankatu 3 ylimääräiseen yhtiökokoukseen n:o 1/2019, 3.12.2019.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja
Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat
esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Esteellisyys
Esa Wahlman, Petri Huru
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 649
Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2019
PRIDno-2019-5510
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Liitteet

1 Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2019 kokouskutsu ja
esityslista
Kiinteistö Oy Porin Jäähallin (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous n:o 1/2019 pidetään
maanantaina 2.12.2019 kello 9:00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8,
Pori. Asialistalla ovat mm. talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2020 sekä hallituksen
jäsenen valinta. HC Ässät Pori Oy esittää, että Kimmo Suominen valitaan Kiinteistö Oy
Porin Jäähallin hallituksen jäseneksi Janne Ojasen tilalle.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy
Porin Jäähallin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.12.2019 ja antaa tälle ohjeensa.
Kokouskäsittely
Esa J. Wahlman (Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen) poistui esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Esa Wahlman
Tiedoksi
Kokousedustaja
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§ 650
Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 26.11.2019
PRIDno-2019-5354
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina
26.11.2019 klo 11.00 alkaen Porin Suomalaisella Klubilla, kokoustila Björkman-
kabinetti, osoite Eteläranta 10, 28100 Pori. Asialistalla on mm. toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2020, jäsenmaksuista päättäminen, hallituksen puheenjohtajan ja
muiden jäsenten valinta, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä
kokouspalkkiot.
Kaupunki on nimennyt hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Porin
kaupungin edustajina hallitukseen kuuluvat vuodeksi 2019 valittuina puheenjohtajana
Ari Nordström sekä hallituksen muina jäseninä Eeva Kangasniemi ja Markku
Gustafsson.
Tilintarkastajina ovat vuodeksi 2019 valittuina toimineet Markku Leino, KHT ja Erja
Alanko, HT, varalla Seija Lindell, HTM ja Heidi Puputti, KHT.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Porin
Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 26.11.2019
nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Ari Nordström, puheenjohtajaksi sekä
hallituksen muiksi jäseniksi Eeva Kangasniemi ja Markku Gustafsson ja antaa muut
mahdolliset ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Kokousedustaja
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Kaupunginhallitus, § 245,06.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 74,27.05.2019
Kaupunginhallitus, § 651, 25.11.2019
§ 651
Toimenpiteet Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen, valtuustoaloite, ensimmäinen
allekirjoittaja Hanna Hildén
PRIDno-2019-690
Kaupunginhallitus, 06.05.2019, § 245
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Karinharju
Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 129:
Valtuutettu Hanna Hildén jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:
”Pori sai Reilun kaupungin arvonimen 10 vuotta sitten. Reilun kaupan kaupunki
edistää toiminnallaan vastuullista ja eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja
oikeudenmukaista kauppaa. Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimi
myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kun kaikki kriteerit täyttyvät.
Porissa kriteerit ovat täyttyneet vielä siltä osin, ettei arvonimeä ole poistettu
kaupungiltamme, mutta käytännön tekoja tarvittaisiin entistä enemmän vastuullisen
ja eettisen kaupankäynnin edistämiseksi kaupungissamme ja luonnollisesti arvonimen
säilyttämiseksi.
89 % suomalaisista tunnistaa vastuullisuudesta sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnista viestivän Reilun kaupan sertifiointimerkin. Paitsi että kehitysmaiden
viljelijät saavat oikeudenmukaisen ja elämiseen riittävän korvauksen tuotteilleen, Reilu
kauppa suojaa myös lapsia, koska lapsityövoiman käyttö on kielletty.
Koulut ja päiväkodit ovat jakaneet teemapäivinä mm. Reilun kaupan banaania lapsille
ja nuorille, mutta hankinta tulisi muuttaa niin, että kaikissa hankinnoissa olisi
automaationa se, että näissä julkisissa yhteisöissä tarjoiltava banaani olisi aina Reilun
kaupan tuote. Reilun kaupan banaania tuotetaan sekä plantaaseilla että
pienviljelijöiden tiloilla. Suurtilojen työntekijöillä on järjestäytymiskokous ja
työturvallisuudesta huolehditaan. Äideillä on oikeus äitiyslomaan. Banaaneista saatu
Reilun kaupan lisäkorvaus käytetään esimerkiksi koulutukseen ja asumisolojen
kohentamiseen.
Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Reilun
kaupan banaanin hankinnan suhteen niin, että kaikki kouluissa ja päiväkodeissa
tarjoiltava banaani olisi Reilun kaupan tuote. Taloudellisilta vaikutuksiltaan
hankintapäätös on pieni, mutta ideologisesta, eettisestä ja hankintojen
vastuullisuuden näkökulmasta katsottuna oikea päätös, joka vahvistaisi myös
arvonimen säilymistä Porissa.”
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
- - - - - -
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Kaupunginhallitus 5.11.2018 § 539: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta
hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunnon 28.2.2019
mennessä."
- - - - - -
Hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunto 4.2.2019:
"Elintarvikkeet kuuluvat kaupunginhallituksen
vahvistamiin yhteishankintatuoteryhmiin, joiden kilpailuttamisesta ja
sopimushallinnasta vastaa Hankintapalvelut-yksikkö. Elintarvikkeiden
hankintasopimukset eivät periaatteessa estä Reilun kaupan tuotteiden tilaamista
sopimuspaikoista, mutta asiaa tulee tarkastella myös käytännön kannalta.
Hankintasopimukseen perustuvasta tilaamisesta vastaa tarpeidensa mukaisesti
toimialat; elintarvikkeiden osalta suurimmat tilausvolyymit tulevat
palveluliikelaitokselta.
Palveluliikelaitokselta saadun selvityksen (13.12.2019) mukaan mahdollisuutta, että
hankittavat banaanit olisivat Reilun kaupan tuotteita, on käsitelty palveluliikelaitoksen
päällikköpalaverissa. Palaverin tuloksena oli päädytty siihen, että kouluissa ja
päiväkodeissa ei voida siirtyä pelkästään käyttämään Reilun kaupan banaaneja. Tähän
on syynä taloudelliset seikat: tavallinen banaani maksaa noin 1,10 €/kg, kun taas
Reilun kaupan banaani noin 1,80 €/kg. Vielä isompana syynä se, että Reilun kaupan
banaania saa vain täysinä laatikkoina (noin 18,5 kg), kun tavallista banaania saa
tukusta kiloittain; melkein kaikille päiväkodeille tuo isompi myyntierä on
mahdoton käyttää normaalijärjestelyin. Yksittäisiä teemapäiviä Reilun
kaupan banaaneilla voidaan poikkeusjärjestelyin toteuttaa ja näitä on
yleensä vuosittain ollutkin, mutta jatkuvana käytäntönä ja pelkästään Reilun
kaupan banaaneita ei voida hankkia."
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunnon tiedoksi
vastauksena valtuutettu Hanna Hildènin ensimmäisenä allekirjoittajana tekemään
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 27.05.2019, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Karinharju
Liitteet

1 Raportti äänestyksestä_kv 20190527 § 74
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Kaupunginhallitus käsitteli toimenpiteitä Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen
koskevaa valtuustoaloitetta kokouksessaan 6.5.2019. Asian esittely ja käsittely on
luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee hankintapalvelut -yksikön antaman lausunnon tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Äänestykset
Käsittelyn jatkaminen JAA - Hildenin ehdotus asian palauttamisesta EI
Jaa
Jarno Joensuu
Irma Roininen
Antti Lehtonen
Mirva Heino
Jari Haapaniemi
Heidi Sakari
Martti Lundén
Pirjo Mäki
Arto Nurmi
Ismo Läntinen
Sonja Myllykoski
Markku Tanttinen
Esa Anttila
Diana Bergroth-Lampinen
Petri Huru
Tommi Raunela
Krista Kiuru
Esa Wahlman
Antti Linnainmaa
Ei
Sanna Grönmark
Tiina Kudjoi
Mikael Ropo
Hanna Hildén
Milka Tommila
Minna Haavisto
Petri Lahtinen
Raisa Ranta
Anne Liinamaa
Johanna Rantanen
Jaakko Jäntti
Veera Forsbacka
Antero Kivelä
Oili Heino
Ilkka Holmlund
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Erno Välimäki
Laura Pullinen
Heikki Santavuo
Simo Korpela
Tiina Puska
Veijo Puhjo
Henna Kyhä
Jaana Laitinen-Pesola
Juha Joutsenlahti
Satu Hatanpää
Rauli Taimi
Mika Tuovinen
Arja Laulainen
Ari Nordström
Juha Vasama
Sinikka Alenius
Mika Aho
Jari Pajukoski
Ari Jalonen
Mari Kaunistola
Tyhjä
Aila Haikkonen
Aila Korkeaoja
Juha Kantola
Petri Reponen
Päätös
Käsittely kokouksessa
Hanna Hilden teki Satu Hatanpään kannattamana ehdotuksen asian palauttamisesta
uudelleen valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja tiedusteltua valtuuston kantaa asiassa, palauttamista myös
vastustettiin.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta
valmisteltavaksi, mitä myös on vastustettu. Asianhallinnassa suoritetussa
äänestyksessä kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
äänin JAA 19, EI 35 ja 4 tyhjää.
Raportti äänestyksestä on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 19-35, tyhjiä 4.

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 651
Valmistelija / lisätiedot:
Outi Karinharju
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Liitteet

1 Lausunto 300919_Reilun kaupan banaanien hankinta
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginvaltuutettu Hanna Hildén on jättänyt valtuustoaloitteen 29.10.2018
toimenpiteistä reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen. Asiaa on käsitelty
kaugunginvaltuustossa 27.5.2019, jossa asia on palautettu uudelleen valmisteltavaksi.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhalllitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
hankintapalvelut-yksikön antaman lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 3,14.01.2019
Kaupunginhallitus, § 509,30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 652, 25.11.2019
§ 652
Porin kaupungin teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin jatkotoimenpiteiden
valmistelutyöryhmän täydentäminen
PRIDno-2019-157
Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Luukkonen
aino-maija.luukkonen@pori.fi
kaupunginjohtaja
Porin kaupungissa on teetetty muun muassa lastensuojelun ulkoinen auditointi ja tällä
hetkellä ollaan tekemässä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ulkoista auditointia.
Porin kaupungissa teknisiä toimintoja tuotetaan ja järjestetään pääosin teknisellä
toimialalla, mutta myös Porin palveluliikelaitoksessa ja Porin vesi -liikelaitoksessa.
Teknisen toimialan tärkeitä konsernin sisäisiä yhteistyötahoja ovat myös Pori Energia
Oy, Porin Satama Oy ja Porin Linjat Oy sekä ympäristö- ja lupapalvelut,
kaupunkisuunnittelu ja elinvoimayksikkö. Jätehuollon palvelutehtäviä tekninen
toimiala hoitaa yhteistyössä ympäristökuntien kanssa yhteistoimintasopimuksen
perusteella.
Teknisen toimialan rakenteiden uudistamista on käsitelty kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksessa 14.12.2018. Tuolloin on evästetty, että käynnistetään
teknisten toimintojen ulkoinen auditointi.
Kaupunginjohtaja on informoinut asiasta kaupunkitason yhteistyötoimikuntaa
19.12.2018 ja kertonut, että asia saatetaan kaupunginhallituksen 14.1.2019 pidettävän
kokouksen päätettäväksi.
Auditoinnin tarkoituksena on selvittää teknisen toimialan sisäiset toimintaprosessit
sekä ne prosessit, jotka toimialan toiminnassa liittyvät kaupunkikonsernin muihin
toimijoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään Porin kaupungin teknisten toimintojen
ulkoinen auditointi, jonka suorittaja kilpailutetaan julkisista hankinnoista annetun lain
säännösten mukaisesti. Auditoinnin tarkoituksena on selvittää teknisen toimialan
sisäiset toimintaprosessit sekä ne prosessit, jotka toimialan toiminnassa liittyvät
kaupungin muihin toimijoihin.
Kaupunginhallitus toimii auditoinnin ohjausryhmänä, johon kaupunkitason
yhteistyötoimikuntaa pyydetään nimeämään kaksi henkilöstöjärjestöjen valitsemaa
henkilöstön edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Ohjausryhmän
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asiantuntijana toimii teknisen toimialan toimialajohtaja ja tarvittaessa käytetään muita
asiantuntijoita.
Ulkoisen auditoinnin kustannukset katetaan kustannuspaikalta 14112001.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 509
Liitteet

1 Porin kaupunki teknisen toimialan auditointi loppuraportti Tamora Oy, 23.9.2019
Kaupunginhallitus päätti 14.1.2019/3 §, että käynnistetään Porin kaupungin teknisten
toimintojen ulkoinen auditointi, jonka suorittaja kilpailutetaan julkisista hankinnoista
annetun lain säännösten mukaisesti. Auditoinnin tarkoituksena on selvittää teknisen
toimialan sisäiset toimintaprosessit sekä ne prosessit, jotka toimialan toiminnassa
liittyvät kaupungin muihin toimijoihin.
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus toimii auditoinnin
ohjausryhmänä, johon kaupunkitason yhteistyötoimikuntaa pyydetään nimeämään
kaksi henkilöstöjärjestöjen valitsemaa henkilöstön edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varaedustajat. Ohjausryhmän asiantuntijana toimii teknisen toimialan toimialajohtaja
ja tarvittaessa käytetään muita asiantuntijoita. Ulkoisen auditoinnin kustannukset
katetaan kustannuspaikalta 14112001.
Kaupunginjohtajan päätöksellä 10.4.2019 teknisten toimintojen ulkoinen auditointi
hankittiin Tamora Oy:ltä.
Teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin ohjausryhmä on kokoontunut viidesti:
6.5.2019, 3.6.2019, 26.8.2019, 16.9.2019 ja 23.9.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
Merkitä teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportin tietoonsa
saatetuksi ja
Pyytää siitä kaupunkitason yhteistyötoimikunnan, teknisen lautakunnan,
ympäristö ja lupalautakunnan, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan,
Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan sekä konsernihallinnon HR-yksikön ja
talousyksikön lausunnot 31.10.2019 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 652
Valmistelija / lisätiedot:
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Salla Rajala
Porin kaupunginhallitus asetti 18.11.2019 valmistelutyöryhmän valmistelemaan
teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteitä.
Työryhmän jäseniksi nimettiin toimialajohtaja Marko Kilpeläinen ja yhteisten
palveluiden päällikkö Minna Ojala tekniseltä toimialalta sekä talousyksikön päällikkö
Tuomas Hatanpää ja henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen konsernihallinnosta.
Kilpeläinen nimettiin puheenjohtajaksi.
Työryhmän tehtävänä on valmistella auditointiraportissa esitetyille toimenpiteille
toteuttamisvaihtoehdot kustannusvaikutuksineen ja aikatauluineen. Toimeksianto
sisältää myös yritysvaikutusten arvioinnin. Työryhmän toimikausi jatkuu joulukuun
2019 loppuun.
Työryhmän valmistelema muutos tarkoittaa koko Porin kaupunkiorganisaation
toimintatapojen uudistamista. Kyseessä on oppimisprosessi, jossa opitaan pois
nykyisestä työn tekemisen tavasta ja kuljetaan kohti uutta määriteltyä visiota.
Muutoksen toteuttamisessa keskeistä on vuorovaikutteinen viestintä, henkilöstön
osallistaminen ja erilaiset tukitoimet. Viestintä ei ole irrallinen toiminto, vaan osa
strategiaa ja kaikkea toimintaa.
Viestinnän ammattilaisten tulee olla kiinteästi mukana muutosprosessissa, jotta
viestintä etenee ja on yhtenevää muutoksen kanssa. Viestinnän ja muutoksen
johtamisen tueksi tulee rakentaa organisaatiotasoinen osallisuus- ja
viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan muutosprosessin eri vaiheet ja eri
kohderyhmät. Johdolle ja esimiehille tulee tarjota muutosviestintävalmennusta.
Valmennuksen keskiössä tulee olla sparraavat keskustelut, kuuntelemisen taito ja aito
dialogi. Lisäksi tulee tarjota konkreettisia työkaluja näiden toteuttamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää täydentää valmistelutyöryhmää ja nimeää sen jäseneksi
viestintäsuunnittelija Kalle Aaltosen. Lisäksi osallisuus- ja viestintäsuunnitelma
kytketään toteuttamisvaihtoehtoihin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Työryhmän jäsenet, Kalle Aaltonen
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§ 653
Itsenäisyyspäivän seppeltenlaskijat 2019
PRIDno-2019-5618
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Liitteet

1 Ohjelma Keski-Porin sankariristillä 2019
2 Seppeltenlasku Keski-Porissa, etiketti
Porin kaupunki on vakiintuneen käytännön mukaisesti laskenut itsenäisyyspäivän
seppeleet Keski-Porin, Ahlaisten, Lattomeren, Reposaaren, Noormarkun, Lassilan ja
Lavian sankarihaudoille sekä vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudoille.
Seppeltenlaskijoina vuonna 2018 ovat olleet seuraavat henkilöt:
Keski-Pori (mukaan lukien käynti Käppärän hautausmaalla)
Arja Laulainen
Milka Tommila
Petri Huru
Mari Kaunistola
Anne Liinamaa
Ahlainen
Altti Tuomela
Mikael Ropo
Erkki Heino
Reposaari
Kalevi Träskelin
Anssi Salmi
Aila Linnanketo-Anttoora
Lattomeri
Anttivesa Knuuttila
Antti Linnainmaa
Ismo Läntinen
Veijo Rantanen
Kaarina Ranne
Noormarkku
Pirjo Mäki
Satu Hatanpää
Anne Granholm
Juha Kantola
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Lassila
Pirjo Mäki
Satu Hatanpää
Raija Koskiranta
Lavia
Tiina Jokinen
Tellervo Kuusiranta
Seppeltenlaskussa noudatettava etiketti
Seppeltenlaskijoilla tulee olla tumma vaatetus, kunniamerkkejä ei kiinnitetä
päällystakkiin. Sankariristille mentäessä ja sieltä poistuttaessa henkilö tekee kunniaa
pysähtymällä sankarimuistomerkin edessä.
Keski-Porin sankariristillä noudatettava tarkempi etiketti on liitteenä.
Lisätietojen antaja

Järjestelytoimikunnan sihteeri Jan-Kristian Kivi, puh. 044 701 9261.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin puolesta itsenäisyyspäivän seppeleet
lasketaan Keski-Porin, Ahlaisten, Reposaaren, Lattomeren, Noormarkun, Lassilan sekä
Lavian hautausmailla. Seppeleet lasketaan vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä
sankarihaudalle että vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalle.
Keski-Porissa vakaumuksensa puolesta kaatuneitten seppele lasketaan Keski-Porin
punaisten muistomerkillä kaupunginhallituksen vuonna 2018 tekemän päätöksen
mukaisesti (KH 26.11.2018, § 584).
Kaupunginhallitus valitsee seppeltenlaskijat.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat seppeltenlaskijat:
Keski-Pori: Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Ismo Läntinen, Anne Liinamaa, Milka
Tommila
Ahlainen: Erkki Heino, Janne Heilimä, Regina Wittsberg
Reposaari: Timo Kotiniemi, Aila Linnanketo-Anttoora, Jyri Astokari
Lattomeri: Veijo Rantanen, Antti Linnainmaa, Anttivesa Knuuttila, Kaarina Ranne
Noormarkku: Ari Vaitiniemi, Anne Granholm, Helvi Walli, Juha Kantola
Lassila: Ari Vaitiniemi, Helvi Walli, Raija Koskiranta
Lavia: Tiina Jokinen, Tellervo Kuusiranta
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Seppeltenlaskijat (seppeleet sekä tieto aikataulusta ja muut ohjeet), Hallintoyksikkö
(seppelten tilaus ja muut järjestelyt yhteistyössä Jan-Kristian Kiven kanssa)
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§ 654
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Tekninen lautakunta 12.11.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä
kaupungin verkkosivuilla
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Tekninen lautakunta

12.11.2019

14.11.2019

15.11.2019

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 655
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Asettamispäätös
Verkkojulkisuus rajoitettu
Valtioneuvosto on 14.11.2019 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut
alueiden uudistamisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa
14.11.2019 ja päättyy pääministeri Antti Rinteen hallituksen toimikauden päättyessä.
Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) tehtävänä on erityisesti:
linjata laajasti aluekehittämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia ja rahoitusta;
linjata hallituskaudelle laadittava aluekehittämispäätös ja sen toimeenpanoa
sekä seurata toteutusta;
linjata ja yhteen sovittaa eri hallinnonalojen toimia aluekehittämisessä;
linjata muita merkittäviä alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia sekä
seurata niiden toteuttamista sekä
seurata ja ennakoida alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta.
Neuvottelukuntaan jäseneksi keskisuurten kaupunkien osalta on nimetty
kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Porin kaupungista ja varajäseneksi
kaupunginjohtaja Timo Halosen Mikkelin kaupungista.
Neuvottelukunnan kustannukset katetaan työ- ja elinkeinoministeriön momenteilta
32.01.01. Neuvottelukunnassa edustettuna olevat tahot vastaavat edustajiensa
neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisessta aiheutuvista matka- ja
majoituskustannuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 656
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Alkusammutusvälineiden hankinta optioajalla 1.1.2020 – 31.12.2020, 14.11.2019
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 260 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikkeen muuttaminen, 13.11.2019
§ 261 Koulunkäyntiohjaajien virheellisten palkkojen korjaaminen, 19.11.2019
§ 262 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, 19.11.2019
§ 263 Tehtäväkohtaisen palkan määrittely, 19.11.2019
§ 264 Teknisen toimialan esitys henkilökohtaisista lisistä, 19.11.2019
Pelastusjohtaja
§ 82 Lisäpalkka, toimistohenkilöstön tehtävien määräaikainen olennainen muutos,
13.11.2019
Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 6 Oman auton käyttöoikeus, 19.11.2019
Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Kuvapankin hankinta, 18.11.2019
§ 13 Lupapiste toiminnallisuuden laajentaminen, 20.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Mika Aho (intressijäävi) poistui esteellisenä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Petri Huru.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§633, §635, §636, §638, §639, §640, §641, §642, §644, §645, §646, §647, §648, §649,
§650, §651, §652
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§634, §637, §643, §653
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

