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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.12.2021

22.12.2021

Tiina Rinne

Karoliina Tala

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
23.12.2021

Katri Siiri-Valovirta
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§ 310
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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§ 311
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erno Välimäki ja Karoliina Tala (varalla Tiina Rinne ja
Heikki Pukkila).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2021.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Rinne ja Karoliina Tala (varalle Heikki Pukkila).
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§ 312
Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokoukset keväällä 2022
PRIDno-2021-5800
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kevään 2022 kokoukset esitetään
pidettäväksi seuraavasti:
to 27.1.
to 17.2.
to 24.3.
to 28.4.
to 19.5.
to 16.6.
Lautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään perusturvakeskuksen auditoriossa klo
16.00 alkaen ellei erikseen toisin sovita. Yksilöasiainjaoston kokoukset pidetään
varsinaisen kokouksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy ehdotetut kokousajat keväälle 2022.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kirjaamo, Pori Listat
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§ 313
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano
PRIDno-2021-5409
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Porin kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
2 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022
3 Perusturva tavoitteet 2022
4 Perusturva käyttösuunnitelma 2022
5 Investointisuunnitelma Perusturva 2022.pdf
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022-2024
taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden
yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat
kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa.
Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja
kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä
kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Kunkin valtuustoon nähden sitovan
erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla
tileittäin.
Investointisuunnitelma esitetään toimielimelle talous- ja hallintoyksikön laatimaa
lomakepohjaa hyödyntäen. Investointisuunnitelmat esitetään mahdollisimman
tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on
tarkoituksenmukaisinta.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien
toimenpiteet ja -mittarit tai muu vastaava toimialalle talousarviossa kohdistettu
tavoite.
Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja
toiminnalliset tavoitteet viimeistään joulukuun aikana.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen perusturvan talousarvioon
on tehty seuraavat muutokset:
RAI-koordinaattori (54 000 €) katetaan perusturvan vuoden 2022 kehyksestä.
Ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €) ja suunnitteluraha 24h
lentävän sote-keskuksen suunnittelutyöhön (20 000 €) yhteensä 74 000 €
katetaan tuottavuusohjelman budjetista sitä kasvattamatta. Edellytyksenä on,
että lisävakanssit ovat koko Satakunnan hyvinvointialueen käytössä
hyvinvointialueen tulevan organisaation mukaisesti.
Lisätty 180 000 euroa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon yhden lääkärin ja
kahden terveydenhoitajan palkkaamiseksi.
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Ostopalveluista katetaan ilman määrärahalisäystä kahden sosiaaliohjaajan
palkkaaminen lastensuojelun perhehoitoon (kustannusarvio 80 000 euroa).
Lisätty 50 000 euroa työikäisten kuntouttavaan työtoimintaan.
Perusturvan sisällä on tehty muutoksia alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen
määrärahoihin. Muutoksista on taulukko liitteenä.
Perusturvan vuoden 2022 määrärahoihin tulee muutoksia tuottavuusohjelman kautta
ja Satasote hankkeiden kautta. Tuottavuusohjelman määrärahat on merkitty
talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön. Perusturva tekee perustellut esitykset
kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön
tuottavuusohjelman johtajan esityksillä. Satasote hankkeet ovat eriytetty omaksi
kokonaisuudekseen ja perusturva kerryttää omarahoitusosuuksia työajan
kohdentamisella hankkeisiin.
Vuoden 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma ei sisällä varautumista covid-19
kustannuksiin vaan oletus on, että nämä kustannukset korvataan valtion taholta
samalla tavalla kuin vuonna 2021.
Lisäksi tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä perusturvan käyttösuunnitelmaan
muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että
perusturvajohtaja voisi tarvittaessa päättää näistä muutoksista.
Irtaimen investointimääräraha vuonna 2022 on seuraavasti tietojärjestelmien
päivittämiseen 350 000 € ja muun irtaimiston investointeihin 200 000 €.
Lakimuutokset
Asiakasmaksulain muutos hyväksyttiin 30.12.2020 ja lakimuutokset tulevat voimaan
1.7.2021. Lakimuutos laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.
Lisäksi asiakasmaksulain muutoksen myötä maksukattoon lasketaan aiempaa
enemmän palveluja vuoden 2022 alusta lähtien. Asiakasmaksulain muutokset on
otettu huomioon vuoden 2022 talousarviota ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Lautakunta päättää hyväksyä laaditun käyttötaloussuunnitelman sekä antaa
perusturvajohtajalle oikeuden päättää tarvittaessa käyttösuunnitelmamuutoksista
perusturvan sisällä tilien ja kustannuspaikkojen välillä.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Perusturvan johtoryhmä, Talous- ja hallintoyksikkö
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§ 314
Perusturva, laskujen hyväksyjät vuodelle 2022
PRIDno-2021-5773
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Laskujen hyväksyjät nimikkeet 2022
Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on
vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskut. Laskujen hyväksyjistä tulee
toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Perusturvan
laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle 2022 ovat esityslistan liitteenä.
Perusturvan sisällä toiminnan tueksi ylläpidetään voimassa olevaa taulukkoa, jossa
näkyy myös työntekijöiden nimet. Edellä mainittu taulukko lähetetään myös
Sarastialle, joka ylläpitää ostolaskujärjestelmän käyttäjäoikeuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa perusturvan laskujen hyväksyjät vuodelle
2022 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti.
Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tarkastustoimi, Sarastia Oy
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§ 315
Muutoksia perusturvan asiakasmaksuihin 1.1.2022 alkaen
PRIDno-2021-5772
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 STM ilmoitus_asiakasmaksut_2021
2 Asiakasmaksut 2022 korjattu 15.12.2021
3 Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu korjattu
15.12.2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a §:n
mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi
kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistetut
euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja
työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus.
Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä hieman nousevat.
Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen
tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja.
Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa
enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen
kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa.
Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle
pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.
Keskimäärin muutokset tarkoittavat 0,20 – 0,70 euron korotuksia asiakasmaksulain
mukaisiin tasasuuruisiin enimmäismaksuihin (esim. tk-lääkärin vastaanoton
käyntimaksu) ja maksukaton enimmäismäärän korotusta 9 eurolla.
Vähimmäiskäyttövaran muutos pitkäaikaisessa laitoshoidossa nousee 110 eurosta 112
euroon ja pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa sekä perhehoidossa 164
eurosta 167 euroon.
Esityksen liitteenä on indeksitarkistetut asiakasmaksut 1.1.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä liitteen mukaiset Porin perusturvan indeksitarkistetut asiakasmaksut ja
2. että edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Päätös
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Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Laskutus, perusturvan esimiehet
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§ 316
Vieraskunta- ja täyskustannuskorvaukset vuodelle 2022
PRIDno-2021-5774
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Vieraskunta- ja täyskustannuskorvaukset vuodelle 2022
Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan lakiin perustuen myös muiden kuntien
asukkaille. Kotikunnalla on vastuu hoidon kustannuksista (TervhL 58 §). Vastuu on
esimerkiksi kiireellisen hoidon kustannuksista (TervhL 50 §) ja vapaaseen
valintaoikeuteen liittyvistä kustannuksista (TervhL 47 § ja vuoden 2014 alusta alkaen
48 §). Lisäksi täyskustannuskorvaus tuotetusta palvelusta voidaan periä
tapauskohtaisesti vakuutusyhtiöiltä ja esim. sotainvalidien ollessa kysymyksessä
tietyin ehdoin valtiolta. Myös ulkomaalaisten käynneistä voidaan periä täyskustannus
joko Kelalta (EU-maat) tai asiakkaan kotimaalta.
Terveydenhuoltolain 58 § mukaisesti korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai
tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa.
Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut
palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Korvausperusteen
laskemiseksi suositellaan käytettäväksi talousarvion mukaisia summia ja arvioituja
määrätietoja.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esityksen mukaiset vieraskunta-
ja täyskustannuskorvaukset vuodelle 2022.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Perusturvan controller, 2M-IT / Lifecare pääkäyttäjät, laskutustiimi, palvelujohtajat
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§ 317
Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 vuodelta 2021
PRIDno-2021-5771
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian
torjunnassa 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana syntyneitä ylimääräisiä, kasvomaskien ja
suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia. Kustannuksia on tähän mennessä
kompensoitu jakamalla yksityisille palveluntuottajille maksutta
Huoltovarmuuskeskukselta saatuja suojaimia. Tässä päätöksessä tarkoitetaan laskua
vastaan maksettavaa kompensaatiota, joka perustuu Porin perusturvan hyväksymiin
perusteisiin ja laskentakaavaan.
Perusteiden osalta Porin perusturva ilmoittaa, että kompensaatiota maksetaan
yksityisille palveluntuottajille, joilta perusturva on edellä mainittuna aikana ostanut
ikäihmisten ja vammaisten tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja sekä
psykososiaalisin ja lastensuojelullisin perustein ostettavia palveluasumisen
asukaspaikkoja.
Kompensaatiota maksetaan niille edellä mainituille yksityisille palveluntuottajille, joilta
perusturva on saanut tämän päätöksen perusteluissa esitettävän laskentakaavan ja
perusteiden mukaisen laskun 31.1.2022 mennessä. Muilla perusteilla ennen tätä
päätöstä lähetettyjä laskuja (esim. testauskulut) ei hyväksytä, eikä laskuja, jotka eivät
perustu tähän päätökseen ja sen liitteenä olevaan laskentakaavaan (Liite 1).
Vuoden 2022 koskevia ja COVID19 –epidemian suojavarusteisiin liittyviä päätöksiä
tehdään myöhemmin perusturvalautakunnassa vuonna 2022.
Perustelut ja laskentakaava
Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa muistiossa 8.10.2021 koskien
valtioneuvoston asetusta valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja
terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin
tuodaan esille, että kunnat saavat avustusta välittömiin kustannuksiin ja tähän sisältyy
suojavälineiden lisääntynyt käyttö.
10 §. Avustus muihin välittömiin kustannuksiin.
Toimintokohtaisiin yksikkökorvauksiin perustuvien avustuserien lisäksi avustusta
myönnettäisiin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiin covid-19-kustannuksiin.
Muiden välittömien kustannusten erä olisi tarkoitettu kattamaan osa kustannuksista, joita
aiheutuu erityisesti suojavälineiden lisääntyneestä käytöstä ja toiminnan mukauttamisesta
vastaamaan kohonneita terveysturvallisuusvaatimuksia
….
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Muiden välittömien kustannusten erä olisi tarkoitettu kattamaan muun ohessa niitä
kustannuksia, jotka kunnille ja kuntayhtymille syntyy ulkoistetun palvelutuotannon
lisäkustannuksista liittyen suojavälineiden lisääntyneeseen käyttöön. Sosiaali- ja
terveysministeriö on ohjeistanut kuntia suojavarusteisiin liittyvien kustannusten
korvaamisesta kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
osalta (muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfot 30.6.2020 ja 17.12.2020).
Ministeriö on suositellut kuntien kompensoivan yrityksille covid-19-epidemian aiheuttamat
ylimääräiset ja kohtuulliset suojavälinekustannukset. Ministeriön toiveena on ollut, että
kunnat neuvottelisivat kunnan järjestämis-vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja
tuottavien yksityisten palveluntuottajien kanssa ylimääräisten henkilösuojainten
korvaamiskäytännöistä siltä osin, kun niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole
palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

Porin perusturva on käyttänyt ylimääräisten kustannusten laskennassa kaavaa, joka
perustuu ylimääräisten kasvomaskien ja suojakäsineiden käyttömäärään ja niiden
keskimääräiseen kappalehintaan tammi-joulukuussa vuonna 2021. Ylimääräinen
kulutus on näin ollen huomioitu laskentakaavassa ”4 kasvomaskia ja suojakäsineparia
/työntekijä/työvuoroja kuukaudessa” mukaan. Keskimääräinen kappalehinta perustuu
Satasairaalan logistiikan antamaan selvitykseen. Kasvomaskien keskihinta on
selvityksen mukaan 0,078 €/kpl ja suojakäsineiden 0,17 €/pari. Edellä mainittuihin
hintoihin on lisätty 10% kompensoimaan Satasairaalan logistiikan suurehkoihin
ostomääriin liittyvää (laskennallista) hinnanalennusta. Kasvomaskien ja
suojakäsineiden keskimääräiseksi kappalehinnaksi tulee tuolloin yhteensä 0,27 €.
Kompensaatioiden taloudellinen vaikutus on n. 0,3 – 0,4 M€.
Laskentakaava asumispalvelut:
Porin kaupungin asukaspaikkojen määrä * hoitajamitoitus * 4 * 22 * 12 * 0,27 €
Kaavassa käytetyt yksiköt:
4 = suojaimien kappalemäärä yhteensä (4 kasvomaskia ja 4 paria suojakäsineitä)
22 = työntekijän keskimääräisten työvuorojen määrä/kk
12 = kuukausien määrä (tammi-joulukuu)
0,27 € = kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräinen kappalehinta yhteensä

Laskentakaava ikäihmisten kotihoidon ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen:
Ikäihmisten kotihoidon ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen osalta korvaus on
laskettu kertomalla keskimääräinen käyntimäärä per kk * 12 * kasvomaskia ja
suojakäsineiden yksikköhinta (0,27 €).

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021

16 (63)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyväksytään, että Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19
–epidemian torjunnassa 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana ylimääräisiä, kasvomaskien
ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia edellä esitettyjen perusteiden ja
laskentakaavan mukaisesti.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Yksityiset palveluntuottajat
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Perusturvalautakunta, § 207,16.09.2021
Perusturvalautakunta, § 318, 16.12.2021
§ 318
Perusturvan toimintasääntö
PRIDno-2021-4161
Perusturvalautakunta, 16.09.2021, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 toimintäsääntö_luonnos
Toimintasääntö on päivitetty vastamaan perusturvan tämän hetkistä organisaatiota,
sekä päivitetty seuraavilta osin:
Päätösvalta henkilöstöasioissa §11; Täyttöluvat, palvelusuhteeseen ottaminen,
virkasuhteen irtisanominenja purkaminen, työsuhteen irtisanominen ja
purkaminen, etätyö
Päätösvalta talous- ja hallintovaltuudet §19; hankintavaltuudet yhteiset palvelut
yksikön päällikkö, tutkimusluvat,
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja
hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen perusturvan uudeksi toimintasäännöksi
27.9.2021 alkaen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.

Perusturvalautakunta, 16.12.2021, § 318
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Oheismateriaali
1 toimintasääntö_luonnos_joulukuu.pdf
Toimintasääntöä on päivitetty seuraavilta osin:
- § 5.4 suunterveydenhuollosta poistettu seuraava teksti: "sekä vastaa maakunnan
suun terveydenhuollon päivystystoiminnan järjestämisestä"
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- §11 Henkilöstötaulukko, muutettu määräaikaiset työsopimussuhteet tai ei-avoimen
viran hoitaminen 12kk, palvelualueen johtaja
- § 11 Henkilöstötaulukko, lisätty sivutoimi-ilmoitukset
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja
hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen perusturvan uudeksi toimintasäännöksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Yhteiset palvelut yksikön päällikkö
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§ 319
Lasterin käyttöönottosopimus
PRIDno-2021-5674
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Lasteri Tilannekatsaus ja yhteenveto 081221
2 Lasteri_kuntasektorin_palvelusopimus_luonnos 08122021
Lasteri-hankkeen tarkoituksena on ollut luoda kansallinen hakuohjelma ja tietopohja
lastensuojelulain nojalla vaativaa ympärivuorokautista hoitoa lapsille, nuorille ja
perheille antavista yksiköistä. Lasterista on tarkoitus löytää lapselle hänen tarpeitaan
vastaava sijaishuoltopaikka.Tavoitteena on ollut myös luoda lastensuojelun
sijaishuollon ohjauksen, valvonnan ja kehittämisen tietojen tallennuspaikka.
Lasteri-pilotointi ja käyttöönotto on osa STM:n rahoittamaa Sote-
rakenneuudistushanketta ja se liittyy kiinteästi THL:n kansalliseen Lasteri-
hankkeeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö teki päätöksen 29.6.2020 valtionavustuksen
myöntämisestä sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun
Keusotelle, joka otti alueellisen hakutehtävän vastuulleen. Satakunnan
rakenneuudistushankehakemukseen liitettiin Lasteriin osallistuminen pilottialueena.
Toinen pilottialue on Helsingin kaupunki. Asukaspohja pilottialueilla on n. 1 000 000 as.
Huhtikuussa 2020 THL:ään ilmoitettiin, että Satakunta on mukana työpanoksella.
Tämä on toteutettu Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön toimesta niin, että
Lasterin projektiryhmässä on sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen. Sopimuksella
28.10.2020 sovittiin Keusoten ja Porin perusturvan kanssa yhteisestä kehittämisestä
LASTERI - lastensuojelun sijaishuollon rekisterin ja työkalun pilotoinnissa.
Alustan kehittäjäksi on valikoitunyt Robu Oy. Demo julkaistiin valtakunnallisilla
lastensuojelupäivillä 4.10.2021 ja sen jälkeen pilottialueen kunnista kaikki nimetyt
henkilöt pääsivät kokeilemaan sitä ja antamaan palautetta. Myös palveluntuottajat
ovat halutessaan voineet osallistua pilotointiin omalta osaltaan.
Lasterin kansallisen ohjausryhmän lisäksi projektille nimettiin oma ohjausryhmä,
jonka edustajana Satakunnasta on sosiaali- ja perhepalvelupäällikkö Hannaleena
Vuorinen Posasta.
Hanke on toteutettu ajalla 1.7.2020–31.12.2021. Hanke on STM:n käyttöönottohanke,
jonka Keusote ottaa käyttöön 1.12.2021 ja muut pilottialueet Helsinki ja Satakunta
vuodenvaihteen jälkeen. Keusote on velvoitettu hallinnoimaan Lasteria, kunnes sen
valtio-omistajuus on selvillä. Lasterin kustannukset pilottikunnille 2022 on laskettu
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asukaspohjan mukaan. Keusotessa valmistellaan liittymissopimus, joka lähetetään
kuntiin allekirjoitettavaksi. Lasterin ohjausryhmässä kustannukseksi on arvoitu
vuodelle 2022 n. 0,058€ / asukas.
Lasterin tarve ja sen työstäminen ovat olleet vuosia esillä, koska kansallisen
ajantasaisen viranomaisten käyttöön tarkoitetun tietopohjan poissaolo yhä kasvavan
ja alati elävän sijaishuoltopaikkojen määrän selvillä pitämiseen on ollut iso puute.
Laitospaikkojen ja ammatillisten perhekotien kuvaus ja lapselle sopivan
sijaishuoltopaikan löytäminen helpottuu erilaisten hakutietojen avulla. Sijoitettaessa
lapsia saadaan paikkaa etsiessä myös samalla tarkistettua valvontatiedot, joita voi olla
tehtynä eri kuntien toimesta.
Valvonnan valtakunnallisen kehittämisen ja valvontatietojen hyödyntämisen kannalta
Lasterin käyttöönotto helpottaa ajankäyttöä, järkeistää valvonta-aikatauluja ja poistaa
päällekkäistä työtä. Valvonnan osalta toiminnasta tulee jatkumo, kun hyödynnetään
myös edellisen kävijän tiedot valvonnasta. Tämä on etu myös palveluntuottajille.
Lasterin valmistuminen on herättänyt suurta kiinnostusta ympäri Suomen. Se
nähdään valtakunnallisena lastensuojelun valvojien ja sijaishuollon järjestäjien
työkaluna. Lasteri auttaa lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen sijaishuoltopaikan
löytämisessä sekä valvontatyössä Pilottikuntien jälkeen myös muut kunnat,
kuntayhtymät ja sijaishuollon valvovat viranomaiset voivat halutessaan liittyä Lasteriin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy liittymisen valtakunnalliseen Lasteri-tietokantaan ja
valtuuttaa peruturvajohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoittamaan Lasterin
liittymissopimuksen Porin perusturvan osalta.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lastensuojelutoimisto, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, Keusote
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§ 320
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelun hankinta
PRIDno-2021-5635
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Sopimus sosiaali- ja vammaispalveluiden henkilökuljetukset 1.1.2022.docx
2 Sopimus sosiaali- ja vammaispalveluiden henkilökuljetusten päiväautot 1.1.2022.
docx
3 Vertailutaulukko Päiväautot 2.12.2021.xlsx
Salassa pidettävä, JulkL 7 §
4 Vertailutaulukko henkilökuljetukset 3.12.2021.xlsx
Salassa pidettävä, JulkL 7 §
5 Tarjouspyyntö henkilökuljetukset.pdf
6 Tarjouspyyntö päiväautot.pdf
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.10.2021 §273 päättänyt toteuttaa sosiaali-
ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen sopimuskaudella 01.01.2022
- 31.12.2023.
Kilpailutus on käsittänyt henkilökuljetukset ja henkilökuljetusten päiväautot.
Hyväksytyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt tilaajavastuulain mukaiset
yhteiskuntavelvoitteet ja tarjouspyynnössä esitetyt perusvaatimukset tarpeellisine
dokumentteineen. Tarjouspyynnöt on kokonaisuudessaan julkaistu 29.10.2021
sähköisessä hankintojen ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa sekä kaupungin
hankintatoimen www-sivuilla.
Sopimuskausi on kilpailutuksen tarjouspyynnön mukaisesti ajalla 1.1.2022 -
31.12.2023. Tilaajalla on optio 1+1 vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta
kaksi kertaa vuosi kerrallaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti palveluntuottajille hyvissä
ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.
Porin perusturvalla on hankintapäätöksen voimaan tullessa ja käyttöönottoprojektin
valmistuessa kyytien välityksestä FCG Smart Transportation Oy kanssa. FCG Smart
Transportation Oy välittää Porin perusturvan maksamia henkilökuljetuksia eri
sopimusautoilijoille. Porin perusturva tulee määrittämään minkä mukaan kyytejä
tullaan eri sopimusautoilijoille välittämään. Todennäköinen järjestys tulee olemaan
ensisijaisesti päivähintaiset sopimusautoilijat ja sen jälkeen puitesopimuksen piirissä
olevat autot lähimmän auton periaatteella.
Henkilökuljetusten päiväautot kilpailutuksessa haetaan viisi (5) laatuvaatimukset
täyttävää päivähinnaltaan halvinta autoa arkipäivisin klo 7.00 - 17.00 välisen ajan
ajamaan pääasiassa Porin perusturvan henkilökuljetuksia. Autot ovat ainoastaan
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Porin kaupungin käytössä kyseisenä aikana. Palveluntarjoaja voi tarjota yhdestä (1)
viiteen (5) tilataksia/pikkubussia. Hinta ei ole ainoa myöntämisenperuste ja kaikki
perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.
Määräaikaan 02.12.2021 klo 12.00 mennessä saapui 17 tarjousta henkilökuljetusten
päiväautoihin seuraavilta toimijoilta: Daniel Iso-Oja Oy, Depte Oy, Ihastjärven Linja Oy,
Kuljetus ja Liikenne Salminen, LT Liikenne Oy, Lyttylän Liikenne Oy, Marikan Invataksi
Oy, MO-Txi Oy, Porin Invataksi Oy, Satakunnan Palvelutaksi Oy, Satasiirto Oy,
Söörtaksit P Virta Avoin Yhtiö, Taksi Ari Tommila Oy, Tepin Pirsi Oy, Top Liikenne Oy,
Triviabus, Ulvilan Palvelutaksit A E Salo Oy.
Henkilökuljetusten hankinnan kohteena ovat henkilökuljetusten tuottaminen Porin
perusturvan yhteistoiminta-alueella Porissa, Merikarvialla ja Ulvilassa tarjouspyynnön
ja sen liitteiden mukaisesti. Kuljetukset ovat pääasiassa vammaispalvelulain (VPL),
sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia sekä laboratorio- ja potilaskuljetuksia.
Porin perusturvan vammaispalveluiden vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetuspalvelun osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen
3.12.2021 mennessä seuraavilta toimijoilta (106 kpl):
Anu Kristiina Kotiranta, Autoilija Mika Jokela, Autoilja Olli Selander, Daniel Iso-Oja Oy,
Depte Oy, Hovikuski Taksi Miso Pohjonen, Invataksi Tauno Kuusisto, J M Leponiemi Oy,
Jaakko Vanhatalo Oy, Jaanan Taksi Oy, Jarmo Keskinen, Johanna Vuorela Tmi,
Jokilaakson Taksit OY, Jyrki Laine, Kuljetus ja Liikenne Saminen, Kuljetus Pasi Isohaka,
Kulkki Juha, LT Liikenne Oy, Luoteis-Satakunnan sairaankuljetus Salmiset, M-A Anttila,
Marikan Invataksi Oy, Mecoser Oy, MO-Taxi Oy, Myllyharju Service Oy, Mäntylän Pirssi
Oy, Oy Transrunner LTD, Pohjois-Porin taksipalvelu, Pohjoisporin Taksiliikenne
kuljetus, Porin Invataksi, Porin Paaritaksi, Porin A-taxit OY, PR Päivi Routia, Remontti
Matti, SATAKUNNAN PALVELUTAKSI OY, Satasiirto Oy, Stemi Palvelut, Söörtaksit P Virta
Avoin yhtiö, Taksi, Taksi Aira Koski, TAKSI ALATENSIÖ TIMO, Taksi Anitta Lähteenmäki,
Taksi Antti Hautaniemi, Taksi Ari Järvi, Taksi Ari Tommila Oy, Taksi Asko Rintala, Taksi
Harri Hautaniemi, TAKSI HARRI LÖNNBERG, Taksi Ismo Mikkola, Taksi Ismo Patola,
Taksi Jaana Lehto, Taksi Jari Lehtinen, Taksi Joni Rintala Oy, Taksi JPM, Taksi Jukka
Kujansuu, Taksi Jukka Lähteenmäki, Taksi Jukka Mäkinen, Taksi Kimi Viitakoski, Taksi
Markku Mikkola, Taksi Markku Tuulinen, Taksi Marko Nieminen Oy, Taksi Markus
Haavisto, TAKSI MIKA ARSTELA, Taksi Minna Seppi, Taksi Pasi Konkola, Taksi Pekka
Pirhonen, Taksi Peltoniemi Oy, Taksi Petri Ajanko, Taksi Pori 183 Hannu Karjalainen,
Taksi Raimo Kallio, Taksi Riitta Kuha, Taksi Teemu Lahdenperä, Taksi Timo Tynkky,
Taksi Vesa Peltovirta, Taksiautoilija Ilkka Pirhonen, Taksiautoilija Reijo Kevvai, Taksi-
Karonen, Taksiliikenne Antti Pirhonen, Taksiliikenne Janne Heilimä, Taksiliikenne
Juhani Uhlbeck, Taksiliikenne Jukka Rajajärvi, Taksiliikenne Jukka Salminen Pori,
Taksiliikenne Kimmo Tikka, Taksiliikenne Marko Mäki, Taksiliikenne Mikko Koskinen
Oy, Taksiliikenne Minna Vielmaa, Taksiliikenne Nieminen, Taksiliikenne Sami
Ansaharju, Taksiliikenne Santavuo, Taksiliikenne Tapio Koivutalo, Taksiliikenne Tapoi
Santamäki, Taksipalvelu Andre van Balen, Taksipalvelu Mauri Rantasärkkä,
Taksipalvelu Tapio OY, Taksitie, Taksiyksi, Taxi Pasi Lamminen, Taxi Pekka Koskela, Tmi
E Mäensivu, Tmi Juha Säntti Chapel lahjat, Tmi Kimmo Mäkelä, Tmi Taksi Jussi Salo,
Tommin Invataksi Oy, Top Liikenne Oy, Trumeco Palvelut, Ulvilan Palvelutaksit A E Salo
Oy ja Urakointi Kalliokoski.
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Päätös hyväksytyistä palveluntuottajista tehdään ehdollisena, kunnes vastauksien
perusteena olevat dokumentit on käyty läpi, Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa
vastauksien kanssa, eikä lisäselvityksistä huolimatta saada asianmukaisia vastauksia,
ei palveluntuottajan kanssa tuolloin tehdä sopimusta.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää valita kilpailutuksen mukaisesti Top Liikenne Oy (1.
varalla Tepin Pirssi Oy, 2. varalla Triviabus ja 3. varalla Satakunnan Palvelutaksi
Oy) Porin perusturvan henkilökuljetusten päiväautojen palveluntuottajaksi ajalle
1.1.2022 - 31.12.2023.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää solmia puitesopimukset kilpailutuksessa
hyväksyttyjen palveluntuottajien (106) kanssa Porin perusturvan henkilökuljetusten
palveluntuottajiksi.
Tarjouspyynnön mukaisesti puitesopimuksen piiriin otettavilta palveluntuottajilta
tarkastetaan vielä ennen sopimuksen solmimista kaikki tarjoajan kelpoisuuteen
liittyvät asiakirjat. Valittujen tarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja
puitesopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.
Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan ja perusturvan controllerin
allekirjoittamaan hankintasopimukset sekä tekemään niihin tarvittavia vähäisiä
muutoksia päätöksen jälkeen.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Tiedoksi
Tarjoajat, Hankintapalvelut, Sosiaali- ja perhepalvelut, perusturva, vammaispalvelut
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Perusturvalautakunta, § 253,30.09.2021
Perusturvalautakunta, § 321, 16.12.2021
§ 321
Turvapuhelinpalveluiden hankinta
PRIDno-2021-4418
Perusturvalautakunta, 30.09.2021, § 253
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Liitteet

1 Turvapuhelinjärjestelmä_sopimusLUONNOS
2 Vaatimuslomake_23.9.2021
Porin perusturva on ehdottanut Satakunnan muille kunnille yhteistoimintaa koskien
turvapuhelinpalveluiden kilpailutusta.
Yhteiskilpailutuksella saadaan todennäköisesti 65% tulevasta hyvinvointialueesta
käyttämään samaa turvapuhelinpalvelua, hälytysten vastaanottoa ja hälytyskäyntejä.
Porin perusturvan turvapuhelinpalvelut on aiemmin kilpailutettu sopimuskaudelle,
jonka optiovuosien sopimus päättyi 31.3.2021, jolloin on sovittu Vivago Oy:n kanssa
että jatketaan turvapuhelinpalvelua entisin ehdoin kunnes uusi kilpailutuksen kautta
saatu hankintapäätös on saatu lainvoimaiseksi.
PoSan nykyisen kilpailutetun turvapuhelinhankintasopimuksen irtisanomisaika on 6kk,
Euran 4kk ja Säkylän 90vrk.
Kilpailutuksen valmisteluprosessi aloitettiin loppu keväästä 2021 tiedustelemalla
kuntien/kuntayhtymien halukkuutta yhteiskilpailutukseen. Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä antoivat suostumuksensa.
Kilpailutuksen valmistelu aloitettiin kesällä 2021.
Hankinta käsittää turvapuhelinjärjestelmän, kaikkine lisälaitteineen, sekä
turvapuhelinohjelmistoa sopimuskaudella 1.2.2022-31.12.2023 liitteenä olevien
tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteenä olevan vaatimuslomakkeen
mukaisesti. Liitteenä on myös sopimusluonnos. Sopimuskauden jälkeen otetaan
käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Hankinnassa ovat mukana Porin
perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä.
Hälytystenvastaanotto ja asiakaskäynnit tehdään hankintaan osallistuvien sote-
organisaatioiden omana toimintana. Turvapuhelinasiakkaiden arvioitu yhteismäärä on
vajaa 2000 (Porin perusturva noin 1300, PoSa noin 280, Eura noin 200 ja Säkylä noin
80).
Yhteistyössä on sovittu että hälytyksiä vastaanottava organisaatio on Porin perusturva
kaikkien osallistuvien sote-organisaatioiden osalta. Hälytysten vastaanotosta tehdään
erilliset sopimukset Porin perusturvan ja kunkin sote-organisaation kesken.
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Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tarjoaja.
Vertailukriteereinä ovat hinta 80p ja toiminnalliset ominaisuudet 20p.
Varsinaisen kilpailutuksen hoitaa Porin perusturva yhteisesti sovittujen edellytysten
mukaan.
Kilpailutuksen valmistelua on tehty yhdessä kaikkien kuntien/kuntayhtymien sote-
organisaatioiden kesken. Syyskuussa 2019 PoSa, Eura ja Säkylä ovat saaneet
kilpailutusasiakirjat ja samalla pyydettiin sitovaa ilmoittautumista
yhteiskilpailutukseen. Kaikki kolme ilmoittivat sitoutuvansa kilpailutukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä turvapuhelinpalveluiden yhteiskilpailutuksen
Satakunnan alueella tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteen esittämällä
tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa 1.2.2022-31.12.2023. Sopimuskauden
jälkeen otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet.
Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja terveys- ja sairaalapalveluiden
johtajan tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön
perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 16.12.2021, § 321
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Liitteet

1 SopimusLUONNOS_Turvapuhelinpalvelut.pdf
2 Palvelukuvaus_Turvapuhelinpalvelut.pdf
3 Tarjouspyyntö_Turvapuhelinpalvelut.pdf
4 Vaatimuslomake_Turvapuhelinpalvelut.pdf
5 Tarjousvertailu_Turvapuhelinpalvelut.pdf
Salassa pidettävä, JulkL 7 §
Porin perusturvalautakunta 30.9.2021 hyväksyi turvapuhelinjärjestelmän kaikkine
lisälaitteineen ja turvapuhelinohjelmistoineen -hankinnan kilpailutuksella (10/2021 §
253) yhteistyössä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa), Euran ja
Säkylän kanssa. Yhteiskilpailutuksella saadaan noin 65% tulevasta hyvinvointialueesta
käyttämään samaa turvapuhelinpalvelua, hälytysten vastaanottoa ja hälytyskäyntejä.
Porin perusturvan turvapuhelinpalvelut on aiemmin kilpailutettu sopimuskaudelle,
jonka optiovuosien sopimus päättyi 31.3.2021, jolloin on sovittu Vivago Oy:n kanssa
turvapuhelinpalvelun jatkuvan entisin ehdoin, kunnes uusi kilpailutuksen kautta saatu
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hankintapäätös on saatu lainvoimaiseksi. PoSan nykyisen kilpailutetun
turvapuhelinhankintasopimuksen irtisanomisaika on 6kk, Euran 4kk ja Säkylän 90vrk.
Hankinta käsittää turvapuhelinjärjestelmän, kaikkine lisälaitteineen, sekä
turvapuhelinohjelmistoa sopimuskaudella 1.2.2022- 31.12.2023 liitteenä olevien
tarjouspyynnön, palvelukuvauksen ja sen liitteenä olevan vaatimuslomakkeen
mukaisesti. Liitteenä on myös sopimusluonnos. Sopimuskauden jälkeen voidaan ottaa
käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet. Hankinnassa ovat mukana Porin
perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa), Eura ja Säkylä.
Hälytystenvastaanotto ja asiakaskäynnit tehdään hankintaan osallistuvien sote-
organisaatioiden omana toimintana. Turvapuhelinasiakkaiden arvioitu yhteismäärä on
vajaa 2000 (Porin perusturva noin 1300, PoSa noin 280, Eura noin 200 ja Säkylä noin
80).
Yhteistyössä on sovittu, että hälytyksiä vastaanottava organisaatio on Porin
perusturva kaikkien osallistuvien sote-organisaatioiden osalta. Hälytysten
vastaanotosta tehdään erilliset sopimukset Porin perusturvan ja kunkin sote-
organisaation kesken.

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä, ennakoitu arvo kaikkien tilaajaorganisaatioiden
osalta koko sopimuskaudella oli noin 2,5 M€. Hankinta toteutettiin avoimella
menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa sekä tarjouspalvelu.fi/Pori –
portaalissa 11.10.2021. Tarjousaika päättyi 10.11.2021 klo 12.00. Tarjouskilpailun
valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.
Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Everon Oy ja Vivago Oy.
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen jättäneet toimijat kutsuttiin esittelytilaisuuteen,
jossa tarjoajan tuli esitellä laitteiden ja ohjelmiston toimintojen toteutusta
käytännössä. Molemmat tarjoajat osallistuivat esittelytilaisuuksiin.
Päätöksen perusteet:
Esittelytilaisuuksien jälkeen tarjousten kelpoisuustarkistusta jatkettiin, ja sen
perusteella todettiin, että Vivago Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus ja
vähimmäisvaatimukset, ja että Everon Oy:n tarjous hylätään jäljessä mainituin
perustein.
Everon Oy:
ESPD:n mukaiset taloudelliset tai rahoitukselliset soveltuvuusvaatimukset eivät täyty.
Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä
olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.
Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
HINTA 80p:
kuukausihinta €/laite
- sisältäen asiakkaalle tulevan turvapuhelimen, kaikkine tarvittavine liitäntälaitteineen
ja johtoineen sekä taustaohjelmiston, operaattoriliittymän ja lisenssit
palvelukuvauksen ja
teknisten vaatimusten mukaisesti.
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TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 20p:
- laitteiden ja ohjelmiston ominaisuudet (arvioitavat ominaisuudet kuvattu tarkemmin
tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit)
Tarjousten arviointi ja vertailu:
Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät
hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan
(kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet)
Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p
Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa
siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet*
maksimipisteet)
Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous.
Tarjousten vertailu:
Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia oli vain yksi, ei varsinaista vertailua laadittu.
Tarjouksen hintatasoa ja toiminnallisia ominaisuuksia arvioitiin asiatuntijoiden kesken
ja todettiin tarjouksen olevan tilaajan tavoitteiden mukainen.
Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2
momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin
asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.
Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun
palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Everon Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana ja edellä mainituin
kokonaistaloudellisin perustein, turvapuhelinpalvelujen sopimustoimittajaksi valitaan
Vivago Oy.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä turvapuhelinpalvelujen sopimustoimittajaksi
sopimuskaudelle 1.2.2022- 31.12.2023 Vivago Oy:n. Sopimuskauden jälkeen voidaan
ottaa käyttöön toistaiseksi voimassa olevat optiovuodet.
Kukin sote-organisaatio allekirjoittaa sopimuksen erikseen.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hankintatoimisto, Anne Vanhatalo (Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä),
Kirsi Nikula (Eura), Niina Kuisma (Säkylä) ja Vivago Oy ja Everon Oy.
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§ 322
Porin YH-asunnot Oy:n vuokrantarkistus, Ojantien toimintakeskus
PRIDno-2021-5796
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 YH asunnot perusturvan vuokrat 2022.pdf
Porin YH-asunnot Oy on osoittanut perusturvakeskukselle vuokrien hinnan
tarkastuksen koskien seuraavia tiloja. Vuokrantarkistukset perusturvat
indeksitarkistuksiin ja osassa vuokratuissa tiloissa perustuu talousarvioon, jolloin
maksimi korotus on rajoitettu 4 %:iin.
Ojantien toimintakeskus, Ojantie 16. Vuokra 2021 (ilm ALV) 9 241,00 €/kk.
Vuokrantarkistuksen suuruus 0,50 %. Uusi vuokra 1.1.2022 alkaen 9 287,00 €/kk.
Taloudellinen vaikutus vuoden aikana 552,00 €/v. Perustelu vuokran korotukselle:
Perustuu kiinteistön hoitokulujen kasvuun.
Muiden tilojen kohdalta vuokrat pysyvät ennallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Lautakunta päättää hyväksyä seuraavien kiinteistöjen uudet vuokrat alkaen 1.1.2022:
Ojantien toimintakeskus: 9 287,00 €/kk
Kokouskäsittely
Sinikka Alenius poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Sinikka Alenius, yhteisöjäävi
Tiedoksi
Tekninen toimiala/ Mikko Viitala
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§ 323
Vuokrantarkistus, Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto
PRIDno-2021-5464
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Ulvilanpuisto, Yhteenveto kustannuspaikan vuokrista.pdf
Porin kaupunki omistaa yhdessä Porin seurakunta yhtymäkeskuksen kanssa ( Kirkon
palvelukeskus) kanssa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asunnot., 60 / 40. Porin kaupungin
perusturvakeskus on vuokrannut Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston
kokonaisuuden, 1 109m2 KH:n päätökseen pohjautuen. Edellinen vuokran korotus on
ollut vuonna 2019 josta lähtien kokonaisvuokra on ollut 10 778 euroa/kk.
Perusturvakeskuksen aikuissosiaalityön vastuualue osoittaa taloon asukkaat, mutta
vuokravalvontaa hoitaa Porin Yh-Asunnot. Pääosin vuokrasopimukset ovat
määräaikaisia ja muutaman kuukauden mittaisia. Kiinteistö Oy Ulvilan puiston
asunnot ovat perustasoisia. Kiinteistön huoneistojen vuokra on n. 9,72 €/neliö (sähkö
ja vesi kuuluvat vuokraan).
Ulvilanpuiston asuntojen vuokria ei ole korotettu kahteen vuoteen. Viimeinen korotus
on tehty vuonna 2019, jolloin on korotettu Ulvilanpuiston asuntojen vuokria 1.7.2019
lukien 1%.
Vuokrankorotukseen on tarve kohonneiden remonttikustannusten vuoksi jotka
tulevat perusturvalle maksettavaksi. Kohtuullinen vuokran korotus ei kata kiinteistöstä
aiheutuvia kuluja koska osa asunnoista on lähes koko ajan tyhjinä. Kuitenkin
huomioiden asukkaiden taloudellinen tilanne, asumistuen kriteerit ja
perustoimeentulotuessa huomioitavat kustannukset, niin vuokraa esitetään
korotettavaksi 2%:lla.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää korottaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asuntojen vuokria
1.3.2022 lukien 2%.

Kokouskäsittely
Juha Södergård poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Juha Södergård, yhteisöjäävi
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Tiedoksi
Porin Yh-asunnot, aikuissosiaalityön päällikkö
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§ 324
Porin perusturvan vammaispalveluiden asumisyksiköiden vuokrantarkistukset
PRIDno-2021-5259
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Asumisyksiköiden vuokrat 2021-2022 päivitetty
Porin kaupungilla on 12 vammaisille tarkoitettua asumisyksikköä, joista Jokisuisto on
vammaispalvelulain mukaisille vaikeavammaisille ja muut lain kehitysvammaisten
erityishuollosta mukaisille asukkaille. Asumisyksiköissä järjestetään sekä pysyvää että
tilapäistä asumista. Korotuksen perusteena on kiinteistöjen ja rakennusten sekä
asuntojen ylläpidosta ja hoidosta johtuvien menojen nousut sillä perusturva ei ole
nostanut kaikkien yksiköiden kohdalla asukasvuokria kun vuokrantanaja on
korottanut vuokraa. Angervon vuokria on tarkastettu viimeksi vuonna 2014, Olgan,
Poijun, Apollon, Orvokin, Auroran, Jokisuiston, Tyrnin ja Wassan vuonna 2016 sekä
Kirjosiiven ja Tynkäkujan vuonna 2019. Tälä hetkellä vuokrankorotus paineet
kohdistuvat seuraaviin asumisyksiköihin; Angervo, Kirjosiipi, Orvokki, Jokisuisto,
Kotiranta 1, Tynkäkuja, Tyrni (ml.Poiju), Wassa. Vammaispalvelut korottavat
asumisyksiköiden vuokria ja vesimaksuja 4 % 1.3.2022 alkaen (liitteestä näkyvät
asuntokohtaiset nykyiset ja korotetut vuokrat).
Angervo on 14-paikkainen rivitalotyyppinen tehostettu palveluasumisyksikkö, jonka
vuokrat ovat 271,55 € - 489,06 €. Asuntola Kirjosiipi on 14-paikkainen
kehitysvammaisten tehostettu palveluasumisyksikkö Ruosniemessä. Vuokrat ovat
400,34 € - 511,03 €. Orvokki tarjoaa 14 kehitysvammaiselle
tehostettua palveluasumista. Orvokissa vuokrat ovat 344,76 € - 417,76 €. Jokisuiston
palveluasunnot on vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista
palveluasumista eli tehostettua palveluasumista. Asuntoja löytyy 26, vuokrat ovat
436,07 € - 579,60€. Kotiranta1 sijaitsee Lavian keskustassa. Kotirannassa ei ole
yövalvontaa. Kotiranta1:ssä on kuusi asiakaspaikkaa, vuokrat ovat 114,53 € ja 229,07
€. Tynkäkujan asuntola on 24-paikkainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö,
jossa vuokrat ovat 377,18 € - 579,27 €. Tyrni on 20-paikkainen kehitysvammaisten
tehostettu palveluasumisyksikkö, joka jakautuu neljään soluun: Majakka, Aallokko,
Ankkuri ja Lokki. Vuokrat ovat 548,92 € - 644,77 €. Wassan asuntola Merikarvialla on
kuusipaikkainen palveluasumisyksikkö ja lisäksi tukea saa myös neljä tukiasujaa ns.
satelliittia. Vuokrat ovat 379,57 € ja 416,72 €. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat
vesimaksun 8,41 €/kk.
Vuokranantajan on ilmoitettava vuokran tarkistamisesta kirjallisesti vähintään kahta
kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.
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Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Porin perusturvalautakunta päättää korottaa Angervon, Kirjosiiven, Orvokin,
Jokisuiston, Kotiranta 1:n, Tynkäkujan, Tyrnin (ml.Poiju), Wassan, ja Tynkäkujan
huoneistokohtaisia vuokria ja vesimaksuja 4% alkaen 1.3.2022.
Kokouskäsittely
Sinikka Alenius poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Sinikka Alenius, osallisuusjäävi
Tiedoksi
Vammaispalvelut, Porin YH-asunnot
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§ 325
Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä (kustannusten korvaus)
PRIDno-2021-5421
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää, Mari Levonen
tuomas.hatanpaa@pori.fi, mari.levonen@porinperusturva.fi
talous- ja hallintojohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Laissa kotoutumisen edistämiseksi kunnalle on asetettu yleis- ja
yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä,
suunnittelusta ja seurannasta paikallisellla tasolla. Velvoitteen täyttämiseksi Porissa
on laadittu Porin kaupungin maahanmuuttostrategia 2020 ja siihen pohjautuva Porin
kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2020 sekä vuosittain sopimus kuntaan
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa. Porin kaupungin
kotouttamisohjelman päivytys vuosille 2012-2025 on viimeisiä muutoksia ja
hyväksymistä vaille valmis.
Kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista
korvausta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin
kolmelta vuodelta (kiintiöpakolaisten osalta neljältä vuodelta). Kunnalle korvataan
kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen
vuoden ajalta, tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset sekä pitkäaikaisen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä tai alaikäisen sijoittamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset kuuluvat yhteiseen maahanmuuton
laajennettuun toimialueeseen. ELY-keskuksen arvion mukaan maahanmuuton
laajennetulla toimialueella sijoittuu Satakuntaan n. 100 pakolaista vuoden 2022 aikana
(ml. kiintiöpakolaiset)
Satakunnan ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus kuntaan osoittamisesta ja
kotoutumisen edistämisestä kaikkien Satakunnan 16 kunnan kanssa. Voimassa olevan
sopimuksen perusteella Porin kaupunki on sitoutunut vastaanottamaan 40
oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita vuonna 2021. Vuonna 2021 oleskeluluvan
saaneita turvapaikanhakijoita on sijoitettu Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen
kuntasijoitushakemusten perusteella Poriin 33 henkilöä ja vuoden 2020 sopimuksen
perusteella 5 oleskeluluvan saanutta henkilöä ja 8 kiintiöpakolaista. Kuntaan sijoitetut
ovat olleet kansalaisuudeltaan pääasiassa syyrialaisia, afganistanilaisia ja irakialaisia.
Satakunnassa on tällä hetkellä toiminnassa enää yksi SPR:n Satakunnan piirin
ylläpitämä vastaanottokeskus, joka sijaitsee Porissa. Porin vastaanottokeskuksen
majoituskapasiteetti 150 henkilöä. Vastaanottokeskuskessa asiakkaita on 168, joista
yksityismajoituksessa 39 (tilanne 8.12.21). Näistä 168:sta noin 40 on myönteisen
oleskeluluvan saanutta, jotka ovat siirtymässä kuntiin lähikuukausina, kun tarvittavat

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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asiakirjat ovat kunnossa sekä asunto löytynyt. Lisäksi vielä tämän vuoden loppuun
mennessä odotetaan muutamaan isoon perheeseen päätöksiä mitkä suurella
todennäköisyydellä ovat myös myönteisiä.
Satakunnan ELY-keskus esittää Porin kaupungille 3.2.2021 päivätyn sopimuksen
päivittämistä siten, että Porin kaupungin vuonna 2022 vastaanottama kotoutumislain
2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on 45 henkilöä, joista
kiintiöpakolaisia on 10-15 henkilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 30-
35 henkilöä.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
Satakunnan ELY-keskuksen lähettämän sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja
kotoutumisen edistämisestä 1.1.2021 alkaen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän
osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Satakunnan ELY-keskus, sosiaali- ja perhepalvelut /
aikuissosiaalityön päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 326
Sosiaali- ja perhepalveluiden kahdeksan sosiaalityöntekijän ja 3 sosiaaliohjaajan viran
perustaminen
PRIDno-2021-5799
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Kaupunginvaltuusto on talousarviossa vuodelle 2022 hyväksynyt määrärahavarauksen
lastensuojelun 8 sosiaalityöntekijän viran lisäykseen. Talousarvion raamiin sisältyy
myös kahden sosiaaliohjaajan viran määräraha lastensuojeluun ja yhden
sosiaaliohjaajan viran määräraha työikäisten palveluiden sosiaaliohjaajan virkaan, joka
työskentelee vuoden 2022 Porin Kuntakokeilussa nimikkeellä työvoima-asiainhoitaja.
Perustettavien virkojen määrä: 8 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaajaa.
Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja
sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali-ja
perhepalveluihin perustetaan 8 sosiaalityöntekijän virkaa ja 3 sosiaaliohjaajan virkaa.
Virkojen kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, aikuissosiaalityön päällikkö, lastensuojelun päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 327
Täyttölupapyyntö, kriisityöntekijän virka, 16110072, Porin yhteistoiminta-alueen ja
Satakunnan sosiaalipäivystys
PRIDno-2021-5740
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän virka
nro 16110072 jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta 1.1.2022 alkaen. Pyydämme
täyttölupaa kriisityöntekijän viralle.
Sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän viran täyttäminen on välttämätöntä.
Sosiaalipäivystys perustuu säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja
huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun
tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen
tarve on arvioitava viipymättä. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös jatkopalveluihin
ohjaaminen ja tarvittaessa palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kaikissa
päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun
laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.
Porin perusturvakeskuksen Sosiaalipäivystys vastaa virka-ajalla Porin yhteistoiminta-
alueen ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipäivystyksestä sekä
virka-ajanulkopuolella koko Satakunnan sosiaalipäivystyksestä. Ympärivuorokautiseen
sosiaalipäivystystiimin henkilöstöön kuuluu kahdeksan sosiaalityöntekijää, viisi
kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä. Satakunnan sosiaalipäivystyksen
toiminnasta on tehty sopimus kaikkien Satakunnan kuntien kesken. Pori hallinnoi
Satakunnan sosiaalipäivystystä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto
(Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 tai
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) ja sosiaalihuoltolan 29 §:n
mukainen riittävä kriisityön osaaminen. Kriisityöntekijän palkan hinnoittelukohta on
02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2552,60€/kk. Työaika on jaksotyö,38,25/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan
sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän viran 16110072 kaupunginhallituksen
päätettäväksi
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, johtava sosiaalityöntekijä ( Satakunnan sosiaalipäivystys)

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 328
Täyttölupapyyntö, terveyskeskushammaslääkärin virka, 71286017, suun terveydenhuolto
PRIDno-2021-5744
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Porin perusturvakeskuksen suun terveydenhuollossa (kp14120651) vapautuu 1.8.2022
irtisanoutumisen vuoksi terveyskeskushammaslääkärin virka nro 71286017. Anotaan
terveyskeskushammaslääkärin viralle 71286017 täyttölupaa ulkoisella haulla.
Kaikki perusturvakeskuksen terveyskeskushammaslääkärin virat tulee olla täytettyinä,
jotta suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn hoitotakuu (6 kk) sekä lasten ja nuorten
ehkäisevä suun terveydenhuolto toteutuvat. Tehtävä kuuluu hinnoitteluun L2TH5200
ja tehtäväkohtainen palkka on 4090,94 €/kk. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa
hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. Tehtävässä
toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää
koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Toistaiseksi voimassa olevan
virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella. Virassa noudatetaan 6
kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää suun terveydenhuollon
terveyskeskushammaslääkärin viran 71286017 täyttölupapyynnön
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, johtava ylihammaslääkäri

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 329
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390031 ja 48390030, Sosiaali- ja
perhepalvelut, työikäisten palvelut
PRIDno-2021-5739
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Työikäisten palveluiden sosiaalityöntekijän virat nro 48390031 (itrisanoutuminen
26.10.2020 ) ja 48390030 (irtisanoutuminen 12.11.2021) ovat avoinna. Pyydämme
täyttölupaa toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin. Sosiaalityöntekijän virka 48390031
on ollut avoimena jo vuoden ja hakukierroksia on kertynyt kolme, mutta näillä
hakukierroksilla ei ole saatu virkaan valituksi pätevää ja kelpoisuusehdot täyttävää
hakijaa.
Työikäisten palvluihin painottuvan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat
sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmallinen sosiaalityö,
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen sekä moniammatillinen
yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
Sosiaalityöntekijän osalta kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän
kelpoisuus. Työaika 37,75 t/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 02SOS04A
on 3,335.54 €/kk.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää työikäisten palveluiden sosiaalityöntekijän
virkojen 48390031 ja 48390030 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen
päätettäväksi
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, aikuissosiaalityön päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021

39 (63)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 330
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48375006, vammaispalvelutoimisto
PRIDno-2021-5804
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi 3.1.2022 alkaen sosiaalityöntekijän virka
irtisanoutumisen vuoksi, virkanumero 48375006.
Sosiaalityöntekijä toimii asiantuntijana erityisesti vammaispalvelulain ja lain
erityishuollosta mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa. Vammaispalveluissa päätetään
laajoista kokonaisuuksista ja vammaispalvelulaki määrittää aikarajat toiminnalle.
Sosiaalityöntekijä toimii viranhaltijana vammaispalvelujen, kehitysvamma- sekä
sosiaalihuollon palvelujen kartoittamisessa ja päätösten tekemisessä.
Sosiaalityöntekijällä on laaja, itsenäinen päätäntävalta hakijan asioissa. Lisäksi hän
antaa konsultointiapua ja tukea sosiaaliohjaajille ja muille tiimin jäsenille.
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817
/2015) 7 § mukainen pätevyys. Työaika on 37,75 tuntia viikossa, hinnoittelukohta on
04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3 335,54 €.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran 48375006
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, vammaispalveluiden päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 331
Täyttölupapyyntö, lastenvalvojan virka, 26180003, Lapsiperheiden palvelut
PRIDno-2021-5741
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaali- ja perhepalveluiden Lapsiperheiden palvelujen perheoikeudellisten
palveluiden yksikössä (kp 14120263) oleva lastenvalvojan virka nro 26180003 tulee
avoimeksi 1.1.2022 alkaen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi. Viran täyttäminen on
välttämätöntä perheoikeudellisten palvelujen toteuttamiseksi yta-alueella.
Lastenvalvojat ovat osa perheoikeudellisia palveluita. Perheoikeudellisissa palveluissa
työskentelee johtava lastenvalvoja, 4 lastenvalvojaa, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja
ja toimistosihteeri. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. lapsen isyyden selvitykset,
lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten
vahvistamiset, lapsen elatussopimusneuvottelut ja käräjäoikeudelle tehtävät
olosuhdeselvitykset.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015,
7 ja 32§) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 27 a§) määritelty
lastenvalvojan kelpoisuus, sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Työaika on Sotesopimuksen liite 18 mukainen eli 37,75h/vko.
Tehtäväkohtainen palkka 3608,80 €/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää Lapsiperheiden palvelujen perheoikeudellisten
palveluiden lastenvalvojan viran 26180003 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, lapsiperhepalveluiden päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 332
Täyttölupapyyntö, osastonhoitajan virka, 67220009, Akuutti kotikeskus
PRIDno-2021-5745
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksen liikkuvan työn ammattilaiset tukevat
selviytymistä kodissa ja kodinomaisissa olosuhteissa viemällä tutkimukset ja hoidot
sinne missä potilas on. Liikkuvan työn ammattilaiset tekevät töitä palliatiivisen hoidon,
akuutin sairaanhoidon ja turvapuhelinpalvelun tiimeissä. Akuutin sairaanhoidon
työntekijät tekevät myös töitä maakunnallisessa tilannekeskuksessa ja Combilanssissa
ensihoitajien työparina.
Akuutti kotikeskuksen liikkuvan työn osastonhoitaja toimii ammattilaisten hoitotyön
esimiehenä ja vastaa ylilääkärin työparina toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.
Osastonhoitajan alaisuudessa toimii 43 vakituista työntekijää. Esimiestehtävän
täyttäminen vakituisella osastonhoitajalla on perusteltua tehtävän edellyttämän
sisällön perusteella. Esitetään osastonhoitajan viran 67220009 täyttämistä Akuutti
kotikeskukseen (kp 14120762 ) Kotiin annettavat palvelut.
Osastonhoitaja toimii yksikön esimiehenä vastaten yksikön henkilöstöhallinnosta,
taloushallinnon sekä toiminnan kokonaissuunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja
kehittämisestä, hoitohenkilöstön työn johtamisesta. Hän vastaa omaa yksikköä
koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation
toimintasäännön mukaisesti. Osastonhoitaja luo käytännön edellytykset asiakkaiden
laadukkaalle hoidon seurannalle, terveyden edistämiselle, sairauksien ehkäisemiselle
ja tutkimiselle asetettujen tavoitteiden ja annettujen resurssien puitteissa.
Osastonhoitajalta edellytetään työkokemusta liikkuvasta hoitotyöstä sekä hyviä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi esihenkilötyökokemus,
kehittämisen osaaminen ja kokemus sekä ensihoitotyön ja meneillään olevan sote-
uudistuksen tuntemus. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylemmän tai
alemman korkeakouluasteen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto täydennettynä
soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon, sekä lisäksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen
laillistus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen
työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.
Työaika on yleistyöaika 38,25h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa
01HOI020 tasossa B on 3077,55€/kk. Virkasuhde alkaa sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6kk:n koeaikaa.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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Peruaturvalautakunta päättää lähettää Akuutti kotikeskuksen osastonhoitajan
viran 67220009 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, hoitotyön suunnittelija

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
16.12.2021

13/2021
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§ 333
Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2021-5746
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Marie Korsgrund-Rauvola
anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden, iäkkäiden sekä
sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle
esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat
henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä, tarkastettu
määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat
asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, kotihoidon resurssin turvaaminen,
ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus
henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen
toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,
koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin, palkattomiin poissaoloihin
paitsi kahden sosiaaliohjaajan osalta lastensuojelulaitos Pellavaan, johon on
lisätty määrärahavaraus perusturvan talousarviossa vuodelle 2022.

sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 12530044, vammaispalveluiden asuntola Angervo ->
vakinaistaminen ilman hakua
perhetyönohjaajan työsuhde, 48337030, tehostetun perhetyön yksikkö -> ulkoinen
haku
koulujen perhetyöntekijän työsuhde, lapsiperheiden palvelut-> ulkoinen haku
sosiaaliohjaajan työsuhde, 2kpl uusia, lastensuojelulaitos Pellava -> ulkoinen haku
Terveys- ja sairaalapalvelut
terveydenhoitajan työsuhde, 52975181, Läntinen Sotekeskus -> sisäinen haku
hammashoitajan työsuhde, suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus -> vakinaistaminen ilman hakua
terveydenhoitajan työsuhteen 52975178 sijaisuus ajalla 10.1.-31.8.2022, koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto -> sama sijainen jatkaa
lähihoitajan työsuhde, 73493251, Akuutti kotikeskus, turvapuhelintoiminta -> ulkoinen
haku
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lähihoitaja 7858223 työsuhteen 60% sijaisuus,1.1.-31.12.22 , akuutti lyhytaikaisosasto
T4 ->saman sijainen jatkaa
sairaanhoitajan työsuhde, 46490431, Mielenterveysyksikkö Veturi-> ulkoinen haku
Iäkkäiden palvelut
lähihoitajan työsuhde, 01440025 Palvelutalo Jokihelmi -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhteen 73493096 sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.22, Palvelukoti Mäntylinna
-> sisäinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493952, Puutarhakoti, vakinaistaminen ilman hakua
lähihoitajan työsuhde, 73493010 ja 73493874, Länsi-porin kotihoito -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490405, Länsi-Porin kotihoito-> vakinaistaminen ilman
hakua
lähihoitajan työsuhde, 73493865, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493119, 73493987 ja 73493988, Itä-Porin kotihoito ->
vakinaistaminen ilman hakua

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteiden
täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettävksi

Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, palvelujohtajat
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§ 334
Hallintokantelu, Porin perusturvan toimitiloissa on asetettu maskipakko
PRIDno-2021-5041
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Hallintokantelu.porinperusturva 27102021
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Aki Nummelin on tehnyt hallintokantelun 27.10.2021 liittyen Satakunnan kansan
verkkosivuilla olleeseen uutiseen. Kantelun mukaan uutisessa annetaan ymmärtää,
että Porin perusturvassa on maskipakko. Kantelussa Nummelin vaatii, että Porin
perusturvan tiloissa käytössä oleva maskinkäyttöpakko perutaan välittömästi niin
lainvastaisena kuin myös lääketieteen tutkimustulosten vastaisena. (Kantelu
kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä)
Perusturva vastaa kanteluun seuraavasti:
Satakunnassa ATTR suosittelee laajaa maskinkäyttöä epidemiologiseen tilanteeseen
perustuen. THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa
sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. THL suosittelee, että erityisesti ne,
jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa, huomioivat maskisuosituksen. Suositus
on suunnattu 12 vuotta täyttäneille. Näin ollen sairaalassa, terveyskeskuksessa tai
ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä on edelleen
voimassa vahva maskisuositus kaikkien turvaksi.
Tartuntatautilain (1227/2016) 9 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää
alueellaan tartuntatautien vastustamistyö. Tartuntatautilain 7 §:ään, jonka mukaan
tartuntatautien kansallisena asiantuntijana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
joka tässä ominaisuudessa tukee ja ohjaa tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa.
Tieteellisen tiedon osalta Porin kaupunki tukeutuu lain mukaan Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen antamaan ohjaukseen toteuttaessamme tartuntatautilain
mukaisia velvoitteita.
Eli kyseessä on vahva maskisuositus, ei maskipakko kuten kantelussa on väitetty.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta toteaa ylläolevan perusturvan selvityksen perusteella ettei
hallintokantelu johda toimenpiteisiin.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
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Kaupunginvaltuusto, § 244,15.11.2021
Perusturvalautakunta, § 335, 16.12.2021
§ 335
Koko kaupungin kattava poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, valtuustoaloite
PRIDno-2021-5386
Kaupunginvaltuusto, 15.11.2021, § 244
Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen
jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Porin kaupungin kattava poikkihallinnollinen liikkumisohjelma.
* Projektivetäjä
* Koko organisaation kattava.

Liikkumisohjelma:
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Perusturva
Projektin vetovastuu konsernihallinnossa?
Projektinvetäjä valitaan ulkopuolelta (varataan palkkarahat) tai valitaan organisaation
sisältä.
Kyseinen poikkihallinnollinen liikkumisohjelma on käytössä jo useassa kaupungissa.
Ohjelmalla on madallettu kuntalaisten turvallista omaehtoista liikkumista, jolla taasen
on iso merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Kyseisen liikkumisohjelman edelläkävijä on Helsingin kaupunki.
Esitän, että käynnistetään Porin kaupungille poikkihallinnollisesti kattava
liikkumisohjelma.

Porin Perussuomalaiset
Ensimmäinen allekirjoittaja
Ismo Läntinen"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle
kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunta, 16.12.2021, § 335
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki
sanna.mustajoki@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 aloite
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa Ismo Läntisen
valtuustoaloitteeseen koskien Porin kaupungin poikkihallinnollisesti kattavan
liikkumisohjelman käynnistämiseen. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että monissa
kaupungeissa on käytössä poikkihallinnollinen liikkumisohjelma. Ohjelmalla on
madallettu kuntalaisten turvallista omaehtoista liikkumista, jolla taasen on iso
merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Perusturvalautakunta lausuu seuraavaa: Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma on hyvä
toimintamalli kannustaa kuntalaisia myönteisellä tavalla liikkumaan ja tuomaan
liikkuminen osaksi kuntalaisten arkea. Tärkeää on tuoda kuntalaisille esille myönteistä
asennemuutosta liikkumiseen; ajatuksella että, liikkuminen on helppo ja houkutteleva
arjen valinta ja pienelläkin arkiliikkumisen toiminnalla on merkitys. Liikkuminen ei ole
pelkästään liikunta-asia, vaan elintapa-asia. Vähäisellä arki- ja hyötyliikkumisella on
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tuloksellinen liikkumisohjelma
edellyttää laaja-alaista sektorirajat ylittävää toimintaotetta ja kaikkien kaupungin
toimialojen mukanaoloa määritellen liikkumista lisäävät keinonsa. Toimenpiteet ja
niihin liittyvät mittarit olisivat kohdentuisi kaikille toimialoille niin kuntalaisiin kuin
henkilöstöön. Liikkumisohjelma on hyvä tehdä yhdessä kuntalaisten, eri sidosryhmien
ja yhteistyötahojen kanssa asiakaslähtöisellä toimintatavalla kuntalaisten erilaiset
tarpeet ja toiveet huomioiden. Perusturvalautakunta näkee, että poikkihallinnollista
liikkumisohjelmaa tehtäessä on hyvä huomioida myös tuleva hyvinvointialue ja sen
kanssa tehtävä yhteistyö. Hyvinvointialueen ja alueen kuntien tehtävänä on edistää
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Tätä työtä tehdään hyvinvointialueella
yhteistyössä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden
julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. (Laki
hyvinvointialueesta (611/20201), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612
/2021)
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.
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Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus / sihteeri
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Perusturvalautakunta, § 265,31.10.2019
Perusturvalautakunta, § 336, 16.12.2021
§ 336
Ulvilan sotekeskuksen hankesuunnitelman lausunto
PRIDno-2019-5154
Perusturvalautakunta, 31.10.2019, § 265
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Hietapakka
Liitteet

1 Ulvilan SOTE-keskuksen perusparannus huonetilaohjelma
2 Ulvilan uusi soteasema - Perustamiskustannukset Korjaus - Yhteenveto
3 Ulvilan uusi soteasema - Tilaluettelo Korjaushinta
4 Hankesuunnitelma Ulvilan SOTE-keskus perusparantaminen
Ulvilan kaupunginvaltuuston 17.12.2018 päättämässä investointisuunnitelmassa 2019
- 2021 on päätetty Ulvilan sote-keskuksen perusparantamisen hankesuunnitelman
laatiminen vuonna 2019 ja perusparannushankkeen toteuttamisesta vuosina 2020 -
2021.
Sote-keskuksen perusparantamishankkeesta on laadittu hankesuunnitelma (liitteenä),
joka on laadittu yhteistyössä Porin perusturvan ja Ulvilan teknisen toimialan kanssa.
Porin perusturvasta mukana ovat olleet terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-
Liisa Koivisto, vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula, sosiaali- ja perhepalveluiden
johtaja Mari Levonen ja tilahallintokoordinaattori Miia Hietapakka.
Hankesuunnitteluvaiheeseen liittyen Ulvilan sote-keskuksessa tehtiin laaja kunto- ja
sisäilmatutkimus kesällä 2019. Tutkimukset osoittavat, että rakennus kannattaa
peruskorjata nykyaikaiseksi sote-keskukseksi. Tästä syystä hankesuunnitelmassa ei
ole lainkaan käsitelty uudisrakentamisvaihtoehtoa. Hankesuunnitelma ei myöskään
käsittele sairaala-osaa, koska sairaala on jo peruskorjattu vuonna 2005.
Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilasta, perustelut hankkeen
toteuttamiselle, kuvauksen tulevasta toiminnasta sote-keskuksessa,
huonetilaohjelman sekä toteuttamisen kustannusarvion. Hankesuunnitelma ei tässä
vaiheessa sisällä suunnitelmaluonnoksia. Suunnitelmaluonnokset ja tarkentuva
kustannusarvio viedään myöhemmin Ulvilan kaupungin toimielinten käsittelyyn
Ulvilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
Hankkeen kustannusarvio irtaimistoineen tässä vaiheessa on n. 5-6 milj.€.
Kustannusarvio ei tässä vaiheessa vielä sisällä mahdollisia väistötiloja ja niiden
aiheuttamia kustannuksia. Hankkeessa on huomioitava voimassa olevan rajoituslain
(548 / 2016 Laki kuntien tai kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta
rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta) edellyttämät toimenpiteet liittyen
hankkeen kustannusarvioon.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
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Perusturvalautakunta katsoo Ulvilan sote-keskus perusparannushankkeen olevan
tarpeellinen ja ajankohtainen ottaen huomioon rakennuksen iän sekä eri tiloissa
koetut sisäilmahaitat.
On hyvä, että perusturvan tarpeet ja odotukset tulevan toimintaympäristön osalta on
huomioitu jo hankkeen alkuvaiheessa ja annettu mahdollisuus olla mukana
vaikuttamassa hankkeen sisältöön. Perusturvalle on tärkeää, että Ulvilan sote-keskus
peruskorjataan toiminnan nykytarpeet huomioiden, sillä uudet nykyaikaiset sote-
keskus tilat tukevat ja mahdollistavat moniammatillista työtoimintaa sote-
ammattilaisten kesken.
Remontin aikaiseen väistötilaratkaisuun tulee kiinnittää erityistä huomiota
kuntalaisten perusturvan palveluiden järjestämisen takaamiseksi.
Perusturvalautakunta edellyttää, että väistötilaratkaisut mietitään ja ratkaistaan
yhdessä Ulvilan kaupungin teknisen toimen ja perusturvan johdon kanssa vahvassa
vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä.
On tärkeää, että perusturvan edustajat toiminnan ja tila-asioiden osalta voivat
osallistua myös aktiivisesti hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 16.12.2021, § 336
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki
sanna.mustajoki@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Hankesuunnitelma Ulvila Sote-keskus 20.10.2021.
2 Ulvilan kh_pöytäkirjan ote § 258
Ulvilan kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakunnalta Ulvilan Sote-keskuksen
hankesuunnitelmasta lausuntoa.
Ulvilan kaupunki laati vuonna 2019 yhteistyössä Porin perusturvan johtohenkilöiden
kanssa Ulvilan Sote-keskuksen perusparantamisen hankesuunnitelman. Tällöin oli
esillä nykyisen Sote-keskuksen perusparantaminen, uudisrakentamisvaihtoehtoa ei
ollut esillä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Ulvilan valtuustossa 16.12.2019. Vuoden
2020 alussa tehtiin kustannustarkastelu Sote-keskuksen perusparantamisen ja
uudisrakentamisen välillä. Tämä tarkastelu osoitti, että näiden
toteuttamisvaihtoehtojen välinen kustannusero suhteessa koko hankkeen
kustannuksiin on todella pieni. Kun vielä pohdittiin kustannuseroa suhteessa sote-
toimintojen vaikeutumiseen perusparantamisen väistötilajärjestelyjen aikana,
päädyttiin uudisrakentamisen selvittämisen kannalle. Uudisrakentaminen antaa myös
paljon paremman suunnitteluvapauden tulevaisuuden tilaratkaisuille kuin
perusparantaminen. Kaikista edellä mainituista tekijöistä johtuen yhdessä Porin
perusturvan johtohenkilöiden kanssa päädyttiin siihen, että laaditaan
hankesuunnitelma Sote-keskuksen uudisrakentamisesta. Uudisrakentamisen
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hankesuunnitelman laatimisesta ja sen perusteista on laajasti ja useasti kerrottu
kaupungin luottamushenkilöjohdolle ja mahdollisuuksien mukaan kaikille
luottamushenkilöille. Uudisrakentamisen hankesuunnitelman laatimiseen otettiin
asiantuntijakonsultteja mukaan. Asiantuntijakonsultit ovat Porin perusturvan
asiantuntijoiden kanssa pitäneet yli kymmenen kokousta, joissa tilantarpeita ja
toimintoja uuteen Sote-keskukseen on suunniteltu.
Perusturvalautakunta lausuu seuraavaa:
Ulvilan Sote-keskuksen hankesuunnitelman laadinnassa on ollut tiiviisti mukana
Perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden ja iäkkäiden
palveluiden palvelualuejohtajat sekä lisäksi kaikkien palvelualueiden henkilöstöä.
Hankesuunnitelmassa tulee hyvin esille nykytilanne ja suunnitelma, miten on
suunniteltu hankkeessa edetä. Perusturvan tarpeet ja toiveet on otettu huomioon
tulevan toimintaympäristön osalta jo hankesuunnitteluvaiheessa. Ulvilan Sote-
keskuksen investointi on kiireellinen ja välttämätön palvelujen saatavuuden
turvaamiseksi. Uuden Sote-keskuksen rakennuttaminen tuo uudet, nykyaikaiset
moniammatilliset toimitilat alueelle. Investoinnin avulla turvataan terveelliset ja
turvalliset tilat asiakkaille ja henkilökunnalle. Sote-keskuksen keskeisiä tavoitteita on
asiakaslähtöisyys, palvelujen parempi saatavuus, sosiaali- ja terveydenhuollon
integraatio ja integraatio muiden kunnan hyvinvointipalvelujen ja tulevan
hyvinvointialueen palvelujen kanssa. Alueen väestökehitys, palveluntarve,
toimintamallien kehittäminen ja toiminnan tehostaminen ovat Sote-keskuksen
kehittämisen pohjana. Sote-keskukseen on tarkoitus keskittää asiakkaiden
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut sote-integraation hengen
mukaisesti. Asiakkaan näkökulmasta asiointi helpottuu, kun uudessa Sote-
keskuksessa toteutetaan moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä
paikasta. Uudet, nykyaikaiset, monikäyttöiset Sote-keskuksen tilat tukevat ja
mahdollistavat moniammatillista toimintatapaa sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten kesken. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden
monimuotoinen tarjoaminen tulee toteutua Sote-keskuksissa ja se edellyttää
ajanmukaiset, muunneltavat, esteettömät ja turvalliset tilat, niin asiakkaille kuin
työntekijöille. Perusturvalautakunta pitää tärkeänä uuden Sote-keskuksen investointia
Ulvilaan, koska Ulvilan Sote-keskus investointi tukee hyvinvointialueen tavoitteita
luoda ihmislähtöisiä palvelukokonaisuuksia, toimintarakenteita ja –tapoja sekä
hyvinvointialueen tavoitetta perus- ja erityistason palvelujen entistä paremmasta
yhteentoimivuudesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saumattomuudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan Ulvilan
kaupunginhallitukselle.

Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Ulvilan kaupunginhallitus
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§ 337
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Kuntainfo_7-2021_Omaishoidon_tuki
2 Kuntainfo 8_2021 toimeentulotuen perusosa 2022
3 Kuntainfo 9 2021_Elatusapujen ja elatustukien määrät 2022
4 Hinnankorotusesitys tehpaveteraanit DIakon Oy
5 Kuntainfo 10_2021_Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntainfo 7/2021 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2022
Kuntainfo 8/2021 Toimeentulotuen perusosa 2022
Kuntainfo 9/2021 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2022
Kuntainfo 10/2021 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022
Diakon Palvelut Oy
Hinnankorotusestiys: Veteraanien tehostetun palveluasumisen hoitopäivähinnan
tarkistus 1.1.2022
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Päätös 18.11.2021 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,
Fysio & Sports Oy, Eliaksentie 9 as 1, Ulvila
Päätös 19.11.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttaminen, Fysikaalinen Hoitolaitos Kuntoapu Sari Riitaoja Ky,
Tampereentie 17, Lavia
Ilmoitus 29.11.2021 yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihltuminen ja
osoitteenmuutos, Porin Kotipalvelu Oy, Uunikatu 8, Pori
Ilmoitus 3.12.2021 ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinnin muutoksesta, Familar avo- ja perhehoitopalvelut Satakunta,
Asemamestarinkatu 2, Pori
Sosiaali- ja terveyalan lupa- ja valvontavirasto
Päätös 26.11.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Fagerroos Oy, Kenraalintie 4 As 7, Valkeakoski
Päätös 30.11.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Puheklinikka Net Oy, Käsityöläisenkatu 4 A, Turku
Päätös 30.11.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Southwestern mind and language Oy, Lähdekuja 6,
Sastamala
Päätös 1.12.2021 Validia Oy:n asumsipalveluja koskevassa valvonta-asiassa + liite
päätökseen, Validia asumispalvelut Oy, Mannerheimintie 107, Helsinki
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Päätös 2.12.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 liikkuva näytteenottopiste (CTI-
92), Härkävaljakontie 31, Helsinki
Päätös 3.12.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Fysios Oy, Fysios Kuparitie, Kuparitie 8, Pori
Ilmoitus 8.12.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen, Aris4Autism Oy, Mäntytie 2 as 9, Kannus
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Mika Aho poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.05.
Puheenjohtajaksi klo 18.05 Minka Leino-Holm.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
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§ 338
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset
Iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Kotihoidon työyhteisövalmennus pilotti, 23.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Virkavaali, palveluohjaajan nro 74519003 valinta, iäkkäiden palvelut, 24.11.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Virkavaali, palveluohjaajan nro 14360010 valinta, iäkkäiden palvelut, 24.11.2021
§ 15 Sivutoimi-ilmoitus, 25.11.2021
§ 16 Sivutoimi-ilmoitus, 25.11.2021
§ 17 Viran vastaanottaminen, iäkkäiden palveluiden palveluohjaaja, 26.11.2021
Perusturvajohtaja
Hankintapäätös:
§ 39 Merikarvian Vanhustenkotiyhdistyksen rivitalojen ja piharakennuksien
kuntotutkimus, 25.11.2021
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
§ 22 Hankintapäätös, systeemisen työotteen valmennus sivistystoimen
yhteistyökumppanille, 22.11.2021
§ 25 Lastenpsykiatrin etäpalvelun hankinta kasvatus- ja perheneuvontaan,
pienhankinta., 02.12.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Irtisanoutuminen aikuissosiaalityön/työikäisten palveluiden sosiaalityöntekijän
virasta nro 48390030, 22.11.2021
§ 23 virkavaali, lastenvalvojan virka, perheoikeudelliset palvelut, sosiaali- ja
perhepalvelut, 22.11.2021
§ 24 Sosiaaliohjaajan viransijaisuus, 02.12.2021
Terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 30 Hankintapäätös DiabetesSara Oy:n tarjoamasta etävastaanotto- ja
ohjauspalvelusta, 18.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta nro 53041054, 26.11.2021
§ 33 Irtisanoutuminen Akuutti kotikeskuksen ylilääkärin virasta 82890001, 07.12.2021
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§310, §311, §312, §313, §314, §325, §326, §327, §328, §329, §330, §331, §332, §333,
§334, §335, §336, §337, §338
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§315, §316, §317, §318, §319, §322, §323, §324
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: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi
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Oikaisuvaatimus
§320, §321
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
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Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa
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on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn
liittyvä syy.
Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian
käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuaika suorahankinnassa
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun
suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus
on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
TAI
Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30
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päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
TAI
Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta.
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
hankintasopimus on tehty.
Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9
kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
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Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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