
Porvoon kaupunginhallitus 7.12.2022 
 
Hallintosääntö, muutosesitykset 7.12.2022 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen: 
 

• Pykälä 93: Lisätään seuraava kappale: Opiskelijoille maksetaan matkakorvaus konsernin 
luottamushenkilötehtäviin opintopaikkakunnalta. Opiskelijan tulee esittää opiskelutodistus sekä 
todistus väliaikaisesta asunnosta toisella paikkakunnalla ollakseen oikeutettu matkakorvauksiin. 
Matkakorvaus kattaa ainoastaan Suomen sisäisen julkisen liikenteen matkakustannukset 
opintopaikkakunnalta. Myös varusmiesten sekä siviilipalvelusta suorittavien tulee olla oikeutettuja 
matkakorvauksiin varusmieskunnalta tai kunnasta, jossa siviilipalvelusta suoritetaan." 

• Pykälä 109: Muokataan kohdan ”Kuntalaisten aloitteet” ensimmäinen kappale seuraavaan 
muotoon: ”Kuntalaisen tekemä aloite annetaan tiedoksi seuraavassa kokouksessa sille 
luottamustoimielimelle, jonka alaisuuteen aloitteen vastaaminen katsotaan valmistelun toimesta 
kuuluvan. Aloitteen vastaus tuodaan kyseiselle luottamustoimielimelle tiedoksi. 
Kaupunginhallituksen on vuosittain esitettävä kaupunginvaltuustolle ajantasainen luettelo kaikista 
kaupungin toimintaa koskevista kuntalaisten aloitteista, vastauksista niihin ja aloitteiden johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä.” 

 
Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen seuraavat esitykset: 
 

• Anette Karlssonin esitys pykälä 53: Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale: 
”Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa, 
mutta ei kuitenkaan käsiteltäessä ei julkisia asioita.” (äänestys 5). 

• Elin Blonqvist-Valtosen esitys voitti äänestyksessä Jari Oksasen esityksen (äänestys 6).  
Blomqvist-Valtosen esitys: Lisäys: Ryhmäpuheenjohtajille vuosipalkkio 500 euroa + 100 
euroa/valtuustoryhmään kuuluva valtuutettu. Vuosipalkkio: Ryhmäpuheenjohtajille vuosipalkkio 
500 € + 100 €/jäsen. Muiden puheenjohtajien vuosipalkkiot säilyvät ennallaan. 
Oksasen esitys: valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkioksi 800€. 
 

Kaupunginhallitus äänesti lisäksi esityksistä, joita ei hyväksytty: 
 

• Elin Blomqvist-Valtonen esitys pykälä 39 Kasvun ja oppimisen lautakunta 39.5 kohta 7 
”oppilaaksiottoalueista” poistetaan. Koulutusjaostot 39.5.1. kohtaan 4 lisätään ”päättävät 
oppilaaksiottoalueista” Kasvun ja oppimisen lautakunta 39.5. kohta 6 ”päättää perusopetuksen ja 
lukio-opetuksen tuntikehyksestä” poistetaan. Koulutusjaostot 39.5.1. kohtaan 4 lisätään ”päättävät 
perusopetuksen ja lukio-opetuksen tuntikehyksestä” 
Uusi muotoilu: Koulutusjaostot 39.5.1. kohta 4: vastaavat oman kieliryhmänsä osalta kaupungin 
ylläpitämien koulujen ja oppilaitosten toiminnasta, päättävät oppilaaksiottoalueista, päättävät 
perusopetuksen ja lukio-opetuksen tuntikehyksestä sekä osallistuvat koulutuksen kehittämiseen 
yhteistyössä muiden alueen koulutuksen järjestäjien kanssa. (äänestys 1) 

• Nea Hjeltin esitys pykälä 45.1.: Poistetaan apulaiskaupunginjohtaja kohta 2. päättää toimialan 
avustusten jakamisesta…- lisätään Vapaa-aikajohtajan tehtäviin: päättää lautakunnan vahvistamien 
avustusmäärärahojen mukaisesti tehtäväalueen avustusten jaosta (äänestys 2) 

• Nea Hjeltin estiys pykälä 45.1.: Päätösvallan jako: Hallinnollinen rehtori päättää lautakunnan 
vahvistamien avustusmäärärahojen mukaisesti taiteen perusopetuksen avustusten jaosta.  
(äänestys 3) 

• Anette Karlssonin esitys pykälä 53: Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale: 
”Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 



seuraavien toimielinten kokouksissa: kaupunkikehityslautakunta, lupa- ja valvontalautakunta, 
elinvoimalautakunta sekä kasvun ja oppimisen lautakunta.” (äänestys 4) 

• Nea Hjeltin esitys pykälä 28: Korjataan: Omistajaohjauksesta vastaava KONSERNIJAOSTO 
viranhaltija…. Konsernijaosto päättää, kuka edustaa kaupunkia vastuullaan olevien konserni- ja 
osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja antaa edustajalle ohjeet tai valtuuttaa viranhaltijan 
antamaan ohjeen kannan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin. (äänestys 7) 
 


