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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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§1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää myöntää tekniselle sihteerille läsnäolo-oikeuden
tässä kokouksessa.
Päätös
Myönnetään läsnäolo-oikeus Minna Ojalalle ja Marjukka Palinille.
Päätös esityksen mukaan.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Bia Kaski ja Jyri Astokari (varalla Mika Aho ja Heidi
Teinonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.2.2021.
Päätös
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jyri Astokari ja Mika Aho (varalla Heidi Teinonen).
Esteellisyys
Bia Kaski
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Kaupunginhallitus, § 701,21.12.2020
Sivistyslautakunta, § 5,19.01.2021
Perusturvalautakunta, § 3, 28.01.2021
§3
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano
PRIDno-2020-6306
Kaupunginhallitus, 21.12.2020, § 701
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021
Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet
vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja
liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa
tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 19.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Oheismateriaali
1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021
2 Käyttösuunnitelmien laadinta 2021
3 Sivistystoimiala, käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-
2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.12.2020. 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
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kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin
merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan on tehty lautakunnan
alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen. Kunkin valtuustoon nähden sitovan erän
tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Luottamuselinten
käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin.
Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2021 aikana.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on sivistystoimialan
määrärahoihin tehty seuraavat muutokset:
- Ohjaamo-toiminnan jatkamiseksi sivistystoimialan toimintana 200 000 euroa
jokaiselle suunnitelmavuodelle.
- Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi 1.1.-6.6.2021 välisenä aikana
perusopetuslain mukaisten matkojen leimauskorvauksen korotukseen 250 000 euroa
Kumottu seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen
sisältyneet karsinnat ja lisätty tarvittavat määrärahat:
Perusopetus
- Tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon
nykyisestä 226 tunnista 8/2021 alkaen. (100 000 euroa)
- Tuntikehyksen 4% karsinta 8/2021 alkaen. (541 000 euroa)
- Koulukohtaisen käyttörahan 15%:n karsinta 1/2021 alkaen. (228 000 euroa)
- Koulunkäynninohjaajien määrän 32%:n karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021. (338 200
euroa)
- Iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla 8/2021 alkaen. (50 000 euroa)
Lukiokoulutus
- Tuntikehyksen 7%:n karsinta 8/2021 alkaen. (172 000 euroa)
- Koulukohtaisen käyttörahan 15%:n karsinta 1/2021 alkaen. (14 000 euroa)
Sivistävä koulutus
- Kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia. (15 100 euroa)
- Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia
tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (6 000 euroa)
- Taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat
karsinnat toiminnasta. (1 100 euroa)
Varhaiskasvatus
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto. Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi
ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi. (275 000 euroa)
- Avoimien päiväkotien sulkeminen, 8 työntekijää. (280 000 euroa)
- Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen. (25 000 euroa)
- Kotihoidon tuen kuntalisän poisto. (570 000 euroa)

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021

9 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuriyksikkö
- Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021
alkaen. (50 000 euroa)
- Lisätty 65 000 euroa kulttuuriyksikölle kirjaston henkilöstömenoihin jokaiselle
suunnitelmavuodelle.
Liikunta- ja nuorisoyksikkö
- Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt. (41 000 euroa)
Tilannekuva-kohdasta poistettu seuraava kappale perusopetuksen alta:
- Pienissä kouluissa on haasteita järjestää opetus normien ja nykytarpeiden tasolla.
Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun
oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta
lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön
välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää
varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.
Top 11-prosessi:
Perusopetus
Pitkän aikavälin tavoite 1 muutettu muotoon:
Pitkän aikavälin tavoite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy
Toimenpide: Vahvistetaan mielenterveystaitoja, varmistetaan riittävä
henkilöstöresurssi ja osaaminen, valmistellaan Porilaisten lasten ja nuorten
turvataidot -suunnitelma osaksi Intopolku-sivustoa.
Mittari 1. Kouluterveyskyselyn kiusaamisen liittyvät tunnusluvut/paraneva
kehitystrendi.
Mittari 2. Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin sisältyvän tilasto-osion
koulukiusaamistapausten määrä / laskeva trendi.
Mittari 3. Koulupsykologien htv suhteutettuna oppilasmäärään.
Mittari 4. Turvataidot-suunnitelma on valmis.
Vastuuhenkilö: toimialajohtaja
Sivistystoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2021 on
-108.717.923 euroa. Yksiköittäin määrärahat ovat seuraavat: Yhteiset palvelut -yksikkö
-4.866.332 euroa, Opetusyksikkö -61.812.292 euroa, Varhaiskasvatusyksikkö
-34.678.964 euroa, Kulttuuriyksikkö -7.715.287 euroa sekä Liikunta- ja nuorisoyksikkö
354.952 euroa. Sivistystoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.
Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat
yksikköjen alaisten toimintayksiköiden määrärahat tileittäin seuraavasti:
Yhteiset palvelut -yksikkö: Sivistystoimen hallinto
Opetusyksikkö: Perusopetus, Lukiokoulutus, Sivistävä koulutus
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Varhaiskasvatusyksikkö: Varhaiskasvatuksen yhteiset, Päiväkotihoito, Perhepäivähoito,
Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut
Kulttuuriyksikkö: Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut
Liikunta- ja nuorisoyksikkö: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut, Ohjaamopalvelut
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan talousarvion
toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 sekä valtuuttaa
toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä
tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Käyttösuunitelma 14120 Perusturva vuosi 2021
2 Käyttösuunitelma 14122 Terveydenhuollon ostopalvelut vuosi 2021
3 Käyttösuunitelma 141200 Talous- ja hallintopalvelut vuosi 2021
4 Käyttösuunitelma 141201 Sosiaali ja perhepalvelut vuosi 2021
5 Käyttösuunitelma 141205 Terveys ja sairaalapalvelut vuosi 2021
6 Käyttösuunitelma 141209 Ikääntyneiden palvelut vuosi 2021
7 Käyttötaloussuunnitelma perusturva 2021 lyhyt
8 Käyttötaloussuunnitelma perusturva 2021 pitkä
9 Ote Merikarvian kh 26.10.2020 § 304
10 Ote Ulvilan kh 2.11.2020 § 170
11 Organisaation kustannuspaikkarakenteet 2020 - 2021
Perusturvan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelma
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020. Perusturvan osalta valtuustoon
nähden sitova erä on toimintakulut. Talousyksikön käyttösuunnitelmien
laadintaohjeiden mukaisesti toimialojen tulee tässä vaiheessa tarkistaa omat
käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää
talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Ohjeen mukaisesti lautakuntien tulee
hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2021 aikana.
Käyttösuunnitelmat tulee esittää lautakunnille tileittäin toimintayksikkötasolla.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen perusturvan talousarvioon
on tehty seuraavat muutokset:
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lisätty 200 000 euroa viiden perhetyöntekijän palkkaamiseksi kouluihin
(jokaiselle suunnitelmavuodelle)
lisätty 50 000 euroa Pihlavan asukastuvan toiminnan jatkamiseen (jokaiselle
suunnitelmavuodelle)
lisätty 200 000 euroa Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiseen
Lisäksi lisätty KH:n käyttöön merkittyä tuottavuusohjelman määrärahaa jokaiselle
suunnitelmavuodelle seuraavasti:
vammaispalveluiden kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen 200 000 euroa
lastensuojelun moniammatilliset koulutukset vaikuttavista menetelmistä ja
verkkoauttaminen 100 000 euroa
henkilöstökokonaisuus 200 000 euroa
Perusturvan sisällä on tehty muutoksia alkuperäisen talousarvioehtouksen jälkeen
organisaatio ja kustannuspaikka rakenteeseen. Muutoksista on taulukko liitteenä ja
lisäksi vertailun vuoksi vuoden 2020 rakenne.
Porin perusturva on pyytänyt Merikarvian kunnalta ja Ulvilan kaupungilta lausunnot
perusturvalautakunnan hyväksymästä talousarviosta ja palvelulupauksista.
Merikarvian kunta ja Ulvilan kaupunki ovat antaneet lausunnot, jotka on käyty läpi ja
niiden sisältö otetaan huomioon yhteistyöneuvotteluissa jatkossa.
Taloudellinen lähtökohta vuodelle 2021 on erittäin haastava, koska ennakoitu
kustannusten nousuvara on hyvin pieni, kun verrataan vuoden 2021
käyttösuunnitelmaa ja vuoden 2020 ennustetta koko perusturvan osalta. Talouden
kehitykseen ja määrärahojen riittävyyteen vuoden 2020 kohdalta vaikutetaan
controller-toiminnolla sekä tuottavuusohjelmalla.
Perusturvan vuoden 2021 määrärahoihin tulee muutoksia tuottavuusohjelman 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.
Lisäksi tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä perusturvan käyttösuunnitelmaan
muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että
perusturvajohtaja voisi tarvittaessa päättää näistä muutoksista.
Asiakasmaksuihin koskevat muutokset
Käyttösuunnitelma vaihteessa esitetään myös kaksi muutosta asiakasmaksuihin
1.1.2021: asiakasmaksun poistaminen kotisaattohoitopotilailta sekä
suunterveydenhuollossa vuoden 2021 alusta 70 ja yli-vuotiaiden suun tarkastukset
ovat maksuttomia. Taloudellinen vaikutus on 0,02 M€, joka on huomioitu
käyttösuunnitelmassa.
Lakimuutokset
Perusturvan talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu asiakasmaksulain muutosta.
Asiakasmaksulain muutos hyväksyttiin 30.12.2020 ja lakimuutokset tulevat voimaan
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1.7.2021. Lakimuutokset laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa
maksuja. Lisäksi asiakasmaksulain muutoksen myötä maksukattoon lasketaan
aiempaa enemmän palveluja. Perusturva laatii selvityksen perusturvalautakunnalle
kevään 2021 aikana asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista toimintaan ja
talouteen sekä vuoden 2021 määrärahojen riittävyyteen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Lautakunta päättää hyväksyä laaditun käyttötaloussuunnitelman sekä antaa
perusturvajohtajalle oikeuden päättää tarvittaessa käyttösuunnitelmamuutoksista
perusturvan sisällä tilien ja kustannuspaikkojen välillä.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Talousyksikkö
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§4
Vieraskunta- ja täyskustannuskorvaukset vuodelle 2021
PRIDno-2021-240
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 PORIN PERUSTURVANKESKUS VIERASKUNTA- JA TÄYSKUSTANNUS 2021.docx
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-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esityksen mukaiset vieraskunta-
ja täyskustannuskorvaukset vuodelle 2021.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Perusturvan controller, 2M-IT / Lifecare pääkäyttäjät, laskutustiimi, palvelujohtajat

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§5
Perusturva, laskujen hyväksyjät vuodelle 2021
PRIDno-2021-239
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Laskujen hyväksyjät nimikkeet 2021
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 2021 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-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa perusturvan laskujen hyväksyjät vuodelle
2021 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti.
Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Tarkastustoimisto, Sarastia Oy

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§6
Investointimäärärahan muutos vuodelle 2021
PRIDno-2021-298
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Porin perusturvan vuoden 2020 investointisuunnitelmassa on varattu irtaimiston
investointeihin 823 000 euroa. Pääpaino irtaimiston investoinneissa on IT-järjestelmät
ja näihin varattiin 623 000 euroa.
IT-järjestelmien investoinneista tehdään yhdessä 2M-it:n kanssa suunnitelma ja tiedot
tähän suunnitelmaan saadaan etenkin TietoEvry:ltä, jonka asiakas- ja
potilastietojärjestelmiä Porin perusturva käyttää.
Vuodelle 2020 investointimäärärahaa varattiin sosiaali Effican kantamuutokseen
(250 000 euroa) , jonka alkuperäinen toteutus aikataulu oli syksy 2020. Toteutuksen
aikataulu siirtyi kuitenkin keväälle 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että vuonna 2020 käyttämättä jääneet sosiaaliEffican kantamuutokseen varatut
investointimäärärahat 250 000 euroa lisätään perusturvan vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§7
Yksityisten palveluntuottajien suojainten korvaaminen
PRIDno-2021-241
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Virallinen laskelma kaava maskien kompensaatioon
2 Kuntainfo 19_2020 suojainkustannusten korvaaminen 17.12.2020 final
Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian
torjunnassa 1.4. – 31.12.2020 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 28.2.2021 mennessä. Muilla perusteilla aikaisemmin
lähetettyjä laskuja (esim. testauskulut) ei hyväksytä, eikä laskuja, jotka eivät perustu
tähän päätökseen ja sen liitteenä olevaan laskentakaavaan (Liite 1).
31.12.2020 jälkeistä aikaa koskevia ja COVID19 –epidemian suojavarusteisiin liittyviä
päätöksiä tehdään aikaisintaan perusturvalautakunnan huhtikuussa 2021
pidettävässä kokouksessa.
Perustelut ja laskentakaava
Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut, että yksityisille palveluntuottajille
kompensoidaan COVID19 –epidemian aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia
(Kuntainfo 19/2020, Liite 2).
Porin perusturva on käyttänyt ylimääräisten kustannusten laskennassa kaavaa, joka
perustuu ylimääräisten kasvomaskien ja suojakäsineiden käyttömäärään ja niiden
keskimääräiseen kappalehintaan huhti-joulukuussa vuonna 2020. Käyttömäärässä on
huomioitu vähennyksenä Huoltovarmuuskeskuksen jakamat maksuttomat suojaimet.
Ylimääräinen kulutus on näin ollen huomioitu laskentakaavassa ”4 kasvomaskia ja
suojakäsineparia/työntekijä/työvuoroja kuukaudessa” mukaan. Keskimääräinen
kappalehinta perustuu Satasairaalan logistiikan antamaan selvitykseen. Kasvomaskien

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta
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keskihinta on selvityksen mukaan 0,25 €/kpl ja suojakäsineiden 0,12 €/pari. Edellä
mainittuihin hintoihin on lisätty 10% kompensoimaan Satasairaalan logistiikan
suurehkoihin ostomääriin liittyvää (laskennallista) hinnanalennusta. Kasvomaskien ja
suojakäsineiden keskimääräiseksi kappalehinnaksi tulee tuolloin yhteensä 0,41
€. Kompensaatioiden taloudellinen vaikutus on n. 0,2 M€.
Laskentakaava:
Porin kaupungin asukaspaikkojen määrä * hoitajamitoitus * 4 * 22 * 9 * 0,41 €
Kaavassa käytetyt yksiköt:
4 = suojaimien kappalemäärä yhteensä (4 kasvomaskia ja 4 paria suojakäsineitä)
22 = työntekijän keskimääräisten työvuorojen määrä/kk
9 = kuukausien määrä (huhti-joulukuu)
0,41€ = kasvomaskien ja suojakäsineiden keskimääräinen kappalehinta yhteensä

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Hyväksytään, että Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19
–epidemian torjunnassa 1.4. – 31.12.2020 välisenä aikana ylimääräisiä, kasvomaskien
ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia edellä esitettyjen perusteiden ja
laskentakaavan mukaisesti.

Kokouskäsittely
Mirva Heino poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta (klo 18.38-18.39)
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Esteellisyys
Mirva Heino, intressijäävi
Tiedoksi
Yksityiset palveluntuottajat (ikäihmisten ja vammaisten tehostetun palveluasuminen
sekä psykososiaalisin ja lastensuojelullisin perustein ostettavien palveluasumisen
tuottajat)
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Perusturvalautakunta
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§8
Viran vastaanottaminen, vanhuspalveluiden esimies
PRIDno-2021-143
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan 17.12.2020 vanhuspalveluiden esimiehen
virkaan Päivi Toivolan. Päivi Toivola on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan
1.2.2021. Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Päivi Toivola on ilmoittanut ottavansa
vastaan vanhuspalveluiden esimiehen viran 1.2.2021 alkaen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta
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§9
Irtisanoutuminen Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virasta
PRIDno-2021-126
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Merja Hynnä irtisanoutuu
11.1.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijän virasta nro
48390019. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 31.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Myönnetään Merja Hynnälle ero 1.4.2021 alkaen sosiaalityöntekijän virasta nro
48390019.

Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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§ 10
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390019, Porin yhteistoiminta-alueen ja
Satakunnan sosiaalipäivystys
PRIDno-2021-221
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän
virka nro 48390019 jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta 1.4.2020 alkaen.
Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.
Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän 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-aikana Porin yhteistoiminta-
alueen sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipäivystyksestä ja
virka-ajan ulkopuolella koko Satakunnan sosiaalipäivystyksestä. Yhdessä nämä
muodostavat ympärivuorokautisen sosiaalipäivystystiimiin, jonka henkilöstöön kuuluu
kahdeksan sosiaalityöntekijää ja viisi kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä.
Satakunnan sosiaalipäivystyksen toiminnasta on tehty sopimus kaikkien Satakunnan
kuntien kesken. Pori hallinnoi Satakunnan sosiaalipäivystystä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (812
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityöntekijän palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtaien palkka
3474.06 €/kk. Työaika 37,75 h/vko.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosialityöntekijän viran nro 48390019
täyttölupapyynnön ulkoisena hakuna kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, sosiaalipäivystyksen johtava
sosiaalityöntekijä

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta
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§ 11
Irtisanoutuminen vanhuspalveluiden päällikön virasta
PRIDno-2020-6569
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Vanhuspalveluiden päällikkö Taina Weckström irtisanoutuu 2.12.2020 päivätyllä
ilmoituksella perusturvakeskuksen vanhuspalveluiden päällikön virasta nro 79973001.
Viimeinen palvelussuhteen päivä on 31.12.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Myönnetään Taina Weckströmille ero 1.1.2021 alkaen vanhuspalveluiden päällikön
virasta nro 79973001.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianomainen, henkilöstösuunnittelija/perusturva, Sarastia Oy

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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§ 12
Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden päällikön virka, 79973001
PRIDno-2021-222
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Vanhuspalveluissa on tullut avoimeksi vanhuspalveluidenpalveluiden päällikön virka
nro 79973001 irtisanoutumisen johdosta 1.1.2021. Vanhuspalveluita johtaa
vanhuspalveluiden johtaja, jonka alaisuudessa työskentelee ennaltaehkäisevistä
palveluista, asiakasohjauksesta, kotihoidosta ja asumispalveluista vastaavat päälliköt.
Nyt haetaan asumispalveluista vastaavaa vanhuspalveluiden päällikköä.
Asumispalveluiden henkilöstömäärä on 440 ja omien asumispalvelupaikkojen määrä
on 540.
Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistollinen korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2015 ) 7 § mukainen
sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Vanhuspalveluiden päällikölle kuuluvat laaja-alaiset ja
vastuulliset esimiestehtävät. Tehtävässä edellytetään kokemusta laaja-alaisesta ja
tulosvastuullisesta esimiestyöskentelystä, hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja sekä vahvaa kehittämis- ja muutosjohtamisosaamista. Lisäksi
valittavalta edellytetään riittävää johtamiskoulutusta ja –kokemusta vanhuspalveluista.
Työaika on 36,25 h/vko, tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin 99999999 ja palkka on
tällä hetkellä 4033,00 €/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää vanhuspalveluiden päällikön viran nro
79973001 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, vanhuspalveluiden johtaja

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta
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§ 13
Irtisanoutuminen vanhuspalveluiden esimiehen virasta
PRIDno-2020-6718
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Vanhuspalveluiden esimies Anu Tuominen irtisanoutuu 15.12.2020 päivätyllä
ilmoituksella perusturvakeskuksen vanhuspalveluiden esimiehen virasta nro
37912018 . Viimeinen palvelussuhteen päivä on 28.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Myönnetään Anu Tuomiselle ero 1.3..2021 alkaen vanhuspalveluiden
esimiehen virasta nro 37912018.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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§ 14
Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 37912018, vanhuspalvelut
PRIDno-2021-223
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Palveluohjaaja on jättänyt irtisanomisilmoituksensa palveluohjaajan (vakanssinro
74519007) työsuhteesta 1.2.2021 alkaen tultuaan valituksi organisaation sisällä
toiseen tehtävään.
Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu
sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden
omatomisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Jatkossa
palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta Arvioita
tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää
asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa
tapauksissa yksilöllisesti. Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä,
yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään,
että avoimeksi tuleva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37912018 muutetaan
palveluohjaajan viraksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta
palkkaan.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on
36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä
hetkellä 2427,32 €/kk.
Pyydetään lupa, että 1.3.2021 vapautuva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja
37912018 muutetaan palveluohjaajan virkapohjaksi ja palveluohjaajan virka saadaan
täyttää julkista hakumenettelyä käyttäen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden esimiehen viran 37912018
palveluhjaajan viraksi 1.3.2021 alkaen. Samalla perusturvalautakunta päättää lähettää
palveluohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, vanhuspalveluiden johtaja
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§ 15
Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta nro 48390020
PRIDno-2021-60
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaalityöntekijä Maria Starck irtisanoutuu 7.1.2021 päivätyllä ilmoituksella
perusturvakeskuksen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro 48390020.
Viimeinen palvelussuhteen päivä on 7.1.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Myönnetään Maria Starckille ero 8.1.2021 alkaen lastensuojelun sosiaalityöntekijän
virasta nro 48390020.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 16
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390020, Sosiaali- ja perhepalvelut,
lastensuojelu
PRIDno-2021-220
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 48390020 on jäänyt avoimeksi
irtisanoutumisen takia 7.1.2021 alkaen. Irtisanoutunut sosiaalityöntekijä on valittu
Satakunnan sosiaalipäivystyksen virkaan. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän
viralle.
Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen
valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun
tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän
edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on
kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä
sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta. Sosiaalityöntekijöiden
rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on
ollut täyttämättä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan
hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro
48390020 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, lastensuojelun päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 17
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän hoitovapaan 18.3.2021-31.12.2021 viransijaisuus,
37910010, vanhuspalvelut
PRIDno-2021-224
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Sosiaalityöntekijä (vakanssinro 37910010) on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla ajalla
7.5.2020-17.3.2021 ja hänellä on ollut viransijainen. Sosiaalityöntekijä on hakenut
hoitovapaata ajalle 18.3.2021-31.12.2021. Pyydetään lupaa täyttää hoitovapaan
sijaisuus ajalla 18.3.2021-31.12.2021. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan nyt sijaisuutta
tekevä sosiaalityöntekijä. Määrärahavaraus tehtävään on.
Tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelun 04SOS04A mukaisesti 3 243,11 €/kk
ja työaika on 37,75 tuntia/viikko. Kelpoisuus sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä
annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, kp 141 20 905.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän hoitovapaan
viransijaisuuden täyttölupapyynnön ajalle 18.3.-31.12.2021 (nykyinen sijainen jatkaa
viransijaisuudessa) kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan
tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, vanhuspalveluiden johtaja

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 18
Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2021-261
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas
sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
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,
vanhuspalveluiden 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. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen
täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden
irtisanoutumisiin tai pitkiin, palkattomiin poissaoloihin. Yhteisiin palveluihin haettavan
ict päässuunnittelijan osalta lähdetään suunnittelemaan tehtävien siirtoa kaupungin
ict-yksikköön.
Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin
terveys- ja sairaalapalvelut
hammashoitajan työsuhde, 3kpl, 11480047 (50%) ja 11480050 (50%), 11480056,
11480057, suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490304, terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti kotikeskus ->
vakinaistaminen ilman hakua

sosiaali- ja perhepalvelut
sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660083, Uudenkoiviston vastaanottokoti (Lastensuojelu)-
>ulkoinen haku
sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660087, Uudenkoiviston vastaanottokoti (Lastensuojelu) -
> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 12530130, sosiaali- ja perhepalvelut, Tilapäisyksikkö Poiju ->
ulkoinen haku varahenkilöstöön, sijoittuminen ensin Poijuun
tehostetun perhetyönohjaajan hoitovapaasijaisuus 31.12.21 saakka, 73518002
Perhetyönyksikkö (Lastensuojelu) -> perusturvan vakituinen työntekijä jatkaa
sijaisuudessa

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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vanhuspalvelut
sairaanhoitajan työsuhde, 46490253, hoitovapaan sijaisuus 1.1.21-31.8.22,
vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito
Perusturvan yhteiset palvelut
ICT pääsuunnittelijan työsuhde -> ulkoinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnöt
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 19
Virkavaali, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, lastensuojelu
PRIDno-2021-196
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Lyhyt hakijayhteenveto
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi
kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja
perhepalvelut, lastensuojelu. Hakuaika päättyi 31.12.2020. Hakemuksia tuli viisi,
joista kolme hakijaa täyttävät viran kelpoisuusehdot.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2016) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityöntekijä tehtäväkohtainen palkka on 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75 t/vko.
Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa sekä johtavat sosiaalityöntekijät Liisa
Hannula ja Mira Lahdenranta ovat haastatelleet kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää valita sosiaalityöntekijän virkaan nro 48368008 YTM
Annukka Palvalinin ja virkaan nro 67220010 YTM Mattus Kostamon.
Varalle valitaan YTM Marika Nevala.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu
rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Lisätietojen antaja: lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa p. 044 701 6147
Päätös
Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Esitetään, että virkaan
nro 48368008 valitaan YTM Annukka Palvalinin ja virka nro 67220010 julistetaan
uudelleen haettavaksi.
Tiedoksi
Valitut, hakijat, lastensuojelutoimisto, perusturvakeskus/sisäiset palvelut, Sarastia

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 20
Virkavaali osastonhoitaja 37912012, kirurginen kuntoutusosasto T6 ja varahenkilöstö
PRIDno-2021-269
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto, osastonhoitaja
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Terveys- ja sairaalapalveluissa on ollut haettavana osastonhoitajan virka 37912012,
Kirurginen kuntoutusosasto T6 (kp 14120724) ja varahenkilöstö (14120702). Hakuaika
päättyi 7.12.2020 klo 15, johon mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Viran
kelpoisuusehtona 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. Hakijoista 12 täytti kelpoisuusehdot.
Osastonhoitajan KVTES:n hinnoittelukohdan 030HOI020 tehtäväkohtainen palkka on
3007,48 €/kk. Työaika on yleistyöaika.
Haastatteluun kutsuttiin hakijat nro 2, 4, 5, 8 ja 10. Kutsutut nro 5 ja nro 10 eivät
ottaneet haastattelukutsua vastaan vaan peruivat hakemuksensa. Sairaalan ylilääkäri
Mirva Matikka ja hoitotyön suunnittelija Kristiina Aallanto haastattelivat 7.1.2021 Tuija
Jullenmaan, 12.1.2021 Marika Merosen ja 15.1.2021 Nina Hakalan. Haastattelijat
esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella
osastonhoitajan virkaan valitaan Marika Meronen. Varalle esitetään valittavaksi Tuija
Jullenmaa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Valitaan osastonhoitajan virkaan 37912012 Marika Meronen. Osastonhoitajan KVTES:n
hinnoittelukohdan 030HOI020 tehtäväkohtainen palkka on 3007,48 €/kk. Työaika on
yleistyöaika. Valitaan varalle Tuija Jullenmaa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Terveys- ja sairaalapalvelut/hoitotyön suunnittelija, Rekrypalvelut, Sarastia, Perusturva
/henkilöstösuunnittelija

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 21
Hinnankorotusesitys, Mehiläinen
PRIDno-2020-6850
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kopio Hinnantarkastusesitys Mehiläinen
Mehiläinen Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 30.12.2020 päivätyn
kirjeen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluhintojen tarkistamisesta
1.7.2021 alkaen.
Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun
palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-
30.6.2021. Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen
optiokauden alkua. Hinnantarkistus on pyydettävä kuusi (6) kuukautta ennen
optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 29.10.2020
ottaa optiot käyttöön ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ajalla 1.7.2021-
30.6.2023.
Mehiläinen Oy esittää ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoito-ja
hoivapalveluiden hintaan 7,73 %:n ja ateriapalveluun 7,73 %:n hinnankorotusta.
Esitetyt 7,73 %:n hinnankorotukset perustuvat Mehiläinen Oy:n
mukaan työvoimakustannusten (palkankorotukset ja mitoituksen muutos sekä
välillisen työn lisäntyneet kustannukset), elintarvikekustannusten ja hoitotarvikkeiden
hinnan nousuun sekä epidemiasta johtuvien suojatarvikkeiden määrän kasvuun ja
niiden hinnan nousuun.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan,
että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän
hinnanmuutosvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Mehiläinen Oy:n 1%:n hinnankorotuksen
1.7.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Mehiläinen Oy:n hoitovuorokauden hinta on
116,15 euroa. Hinta sisältää ateriapalvelun.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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Mehiläinen Oy, ostolaskut/perusturva, vanhuspalvelut/perusturva
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Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 22
Hinnantarkastusesitys Attendo Oy
PRIDno-2021-50
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hinnantarkastusesitys, Attendo 1.7.2021 alkaen
Attendo Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 11.12.2020 päivätyn kirjeen
Attendo Oy:n palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2021 alkaen.
Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun
palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-
30.6.2021. Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen
optiokauden alkua. Hinnantarkistus on pyydettävä kirjallisesti kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan
29.10.2020 ottaa optiot käyttöön ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ajalla
1.7.2021-30.6.2023.
Attendo Oy esittää hoitopäivän hinnaksi 123,63 € (alv 0%) 1.7.2021 alkaen.Esitetty
7,50 %:n hinnankorotus perustuu Attendo Oy:n mukaan työvoimakustannusten
(palkankorotukset ja mitoituksen muutos sekä välillisen työn lisäntyneet
kustannukset), elintarvikekustannusten, ja hoitotarvikkeiden hinnan nousuun sekä
epidemiasta johtuvien suojatarvikkeiden määrän kasvuun ja niiden hinnan nousuun.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan,
että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän
hinnanmuutosvaatimuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Attndo Oy:n 1%:n hinnankorotuksen 1.7.2021
alkaen. Korotuksen jälkeen Attendo Oy:n hoitovuorokauden hinta on 116,15 euroa.
Hinta sisältää ateriapalvelun
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Attendo Oy, ostolaskut/perusturva, vanhuspalvelut/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 23
Hinnantarkastusesitys Esperi Care Oy
PRIDno-2020-6728
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kopio, hinnantarkistus Esperi Care Oy
Esperi Care Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 18.12.2020 päivätyn
kirjeen tehostetun palveluasumisen palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2021 alkaen.
Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun
palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-
30.6.2021. Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen
optiokauden alkua. Hinnantarkistus on pyydettävä kuusi (6) kuukautta ennen
optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 29.10.2020
ottaa optiot käyttöön ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ajalla 1.7.2021-
30.6.2023.
Esperi Care Oy esittää Esperi Care Oy:n tehostetun palveluasumisen hoito-ja
hoivapalveluiden hintaan 3,74 %:n ja ateriapalveluun 3,74 %:n hinnankorotusta.
Esitetyt 3,74 %:n hinnankorotukset perustuvat Esperi Care Oy:n mukaan sopimuksen
mukaisen palvelun tuottamiseksi vaadittavien todellisten henkilöstökulujen kasvuun
sekä hankittavien aineiden, tarvikkeiden ja muiden kulujen kustanustasossa
tapahtuneisiin muutoksiin.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan,
että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän
hinnanmuutosvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Esperi Care Oy:n 1 %:n hinnankorotuksen
1.7.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Esperi Care Oy:n tehostetun
palveluasumisen hoitovuorokauden hinta on 116,15 euroa. Hinta sisältää
ateriapalvelun.
Kokouskäsittely
Bia Kaski poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi (klo 18.58-18.59)
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Esteellisyys

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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Bia Kaski, intressijäävi
Tiedoksi
Esperi Care Oy, ostolaskut/perusturva
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Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021

37 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24
Hinnantarkastusesitys, Ruskatalojen palveluyhdistys
PRIDno-2020-6681
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kopio, Hinnantarkistus Ruskatalojen palveluyhdistys
Ruskatalojen palveluyhdistys ry on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle
15.12.2020 päivätyn kirjeen Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n palveluhintojen
tarkistamisesta 1.7.2021 alkaen.
Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun
palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-
30.6.2021. Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen
optiokauden alkua. Hinnantarkistus on pyydettävä kirjallisesti kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaa
29.10.2020 ottaa optiot käyttöön ikäihmisteten tehostetussa palveluasumisessa ajalla
1.7.2021-30.6.2023.
Ruskatalojen palveluyhdistys ry esittää hoitopäivän hinnaksi 1.7.2021 alkaen 130
euroa (alv 0%). Esitetty 130 euron hoitovuorokauden hinta perustuu Ruskatalojen
palveluyhdistys ry:n mukaan työvoimakustannusten (mm. palkankorotukset ja
henkilöstömitoitus sekä välillisen ja välittömän työn kautta lisääntyneet kustannukset),
sekä hoitotarvikkeiden hinnannousuun että elintarvikekustannusten aiheuttamaan
nousuun.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan,
että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän
hinnanmuutosvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n 1 %:n
hinnankorotuksen 1.7.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Ruskatalojen palveluyhdistys
ry:n hoitovuorokauden hinta on 116,15 euroa. Hinta sisältää ateriapalvelun.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Ruskatalojen palveluyhdistys, ostolaskut/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 25
Hinnantarkastusesitys, Hopeakoto Oy
PRIDno-2021-14
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kopio, Hinnankorotusesitys, Hopeakoto Oy
Hopeakoto Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 31.12.2020 päivätyn
kirjeen Hopeakoto Oy:n palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2021 alkaen.
Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun
palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-
30.6.2021. Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen
optiokauden alkua. Hinnantarkistus on pyydettävä kirjallisesti kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan
29.10.2020 ottaa optiot käyttöön ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ajalla
1.7.2021-30.6.2023.
Hopeakoto Oy esittää hoitopäivän hinnaksi 130,00 € (alv 0%) ja lisäksi ateriapalvelun
hinnaksi 16 € (alv 0 %) 1.7.2021 alkaen.Esitetty 13 %:n hinnankorotus perustuu
Hopeakoto Oy:n mukaan työvoimakustannusten (palkankorotukset ja mitoituksen
muutos sekä välillisen työn lisäntyneet kustannukset), elintarvikekustannusten ja
hoitotarvikkeiden hinnan nousuun sekä epidemiasta johtuvien suojatarvikkeiden
määrän kasvuun ja niiden hinnan nousuun.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan,
että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän
hinnanmuutosvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Hopeakoto Oy:n 1%:n hinnankorotuksen
1.7.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Hopeakoto Oy:n hoitovuorokauden hinta on
116,15 euroa. Hinta sisältää ateriapalvelun.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hopeakoto Oy, ostolaskut/perustuva, vanhuspalvelut/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 26
Hinnankorotusesitys, Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy Porin Suomalainen Palvelukoti.
PRIDno-2020-6853
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hinnankorotusesitys dagmaaria Oy Porin Suomalainen Palvelukoti
Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle
28.12.2020 päivätyn kirjeen palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2021 alkaen.
Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 hyväksynyt tehostetun
palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle 1.7.2019-
30.6.2021. Hinta voidaan tarkistaa ennen ensimmäisen optiokauden alkua.
Hinnantarkistus on pyydettävä kirjallisesti kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden
alkamista. Porin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 29.10.2020 ottaa optiot
käyttöön ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ajalla 1.7.2021-30.6.2023.
Dementiahoitokoti Dagmaaria esittää hoitovuorokauden hinnaksi 130 euroa 1.7.2021
alkaen. Esitetty 13 % hinnankorotus perustuu Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy:n
mukaan palkka- ja elinkustannusten kasvuun sekä vanhuspalvelulain vaatimuksiin.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan,
että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän
hinnanmuutosvaatimuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy:n 1%:n
hinnankorotuksen 1.7.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Dementiahoitokoti Dagmaaria
Oy:n hoitovuorokauden hinta on 116,15 euroa. Hinta sisältää ateriapalvelun.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy Porin Suomalainen Palvelukoti, ostolaskut
/perusturva, vanhuspalvelut/perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 27
Hinnankorotusesitys, Kuurojen palvelusäätiö sr
PRIDno-2020-4996
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kuurojen Palvelusäätiö sr hinnankorotusilmoitus.
Kuurojen Palvelusäätiö sr on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 19.8.2020
päivätyn kirjeen palveluhintojen tarkistamisesta 1.1.2021 alkaen.
Kuurojen Palvelusäätiö Palvelukeskus Sampolassa palveluasumisen hinta on ollut
80,20 €/vrk/henkilö ja työtoiminta 66,76 €/vrk/henkilö. Palvelukeskus Salmelassa
palveluasumisen hinta on ollut 127,71 €/vrk/henkilö.
Kuurojen Palvelusäätiö esittää Palvelukeskus Sampolan palveluasumisen hinnaksi
82,20 €/vrk/henkilö (korotus 2,5 %) ja työtoiminnan hinnaksi 68,43 €/vrk/henkilö
(korotus 2,5 %) ja Palvelukeskus Salmelan palveluasumisen hinnaksi 130,90 €/vrk
/henkilö (korotus 2,5 %).
Porin perusturvan vammaispalveluilla on tällä hetkellä palveluntarvetta palvelukeskus
Sampolassa ja palvelukeskus Salmelassa.
Linjauksen mukaan hinnankorotukset ovat olleet enintään 1 % vuodessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Kuurojen palvelusäätiö sr:n 1 %:n
hinnankorotuksen 1.1.2021 alkaen. Korotuksen jälkeen Palvelukeskus Sampolan
palveluasumisen hinta on 81,00 €/vrk/hlö ja työtoiminnan hinta on 67,43 €/vrk/hlö,
Palvelukeskus Salmelan palveluasumisen hinta on 128,99 €/vrk/hlö ja Palvelukeskus
Åvikin palveluasumisen hinta on 122,10 €/vrk/hlö ja ateriat 16,16 €/vrk
/hlö. Hinnankorotus koskee vain suorahankintaa. Palvelusetelillä tai mahdollisesti
kilpailutuksen jälkeinen hinta on perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kuurojen palvelusäätiö sr, Perusturvan laskutus ja vammaispalvelut

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 28
Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen
esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
PRIDno-2020-6439
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Työryhmän esitys hallituksen esitykseksi_suomi_lausuntoversio (1)
2 Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen
esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Porin kaupunkia antamaan lausuntonsa
liitteenä olevasta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta
hallituksen esitykseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi
lainsäädännöksi.
Lakiluonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:laki lastensuojelulain
muuttamisesta, laki valtion lastensuojelulaitoksista, laki terveydenhuoltolain
muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön
asetus valtion lastensuojelulaitoksista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022
alusta.
Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän
4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28).
Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn
kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita
palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä, lyhentää sijoituksen
pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta
aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia.
Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähentää erityisen huolenpidon
jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen
tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten
itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja
aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.
Työryhmän yksi keskeisistä ehdotuksista on se, että lailla säädetään lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022
alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen Sosiaali- ja terveyministeriölle lähetettäväksi.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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§ 29
Kotiinvietävien aterioiden kilpailuttaminen
PRIDno-2021-256
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Aistinvarainen testaus.pdf
2 Jäähdytetyt kotiateriat_2021 palvelukuvaus.pdf
3 Lausunto Petu kotipalveluateriat.pdf
4 Perusturvan yleiset tietosuojaehdot 2019.pdf
5 Vastuujakotaulukko ateriat.pdf
6 Tarjouspyyntöluonnos_Kotiateriat.pdf
Kotiin toimitettu ateriapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelun tukipalvelua
(sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19). Arkipäivisin (ma-pe) ateriat toimitetaan asiakkaille
lämpimänä palveluliikelaitoksen valmistamana ja viikonlopun (la-su, sekä arkipyhinä)
ateriat toimitetaan asiakkaille jäähdytettyinä ulkopuolisen toimijan tuottamana, joka
on kilpailutettu. Kuljetukset on erikseen kilpailutettu. Kyseessä olevien sopimusten
voimassaolo optio mukaan luettuna on päättymässä ja kilpailutus on toteutettava heti
alkuvuodesta.
Kilpailutuksen yhteydessä on syytä päättää siitä, että tuotetaanko ateriat nykyisin
voimassa olevalla konseptilla vai siirrytäänkö malliin, jossa asiakkaille toimitetaan
ateriat cook&chill (kypsennys ja jäähdytysmenetelmä) ruoanvalmistusmenetelmän
mukaisesti. Valtakunnallisen ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa
toimintaympäristössä selvityksen mukaan useimmissa kunnissa on siirrytty
cook&chill ruoanvalmistusmenetelmään aterioiden lämpötilojen hallinnan,
kuljetuskestävyyden parantamisen ja kuljetuskustannusten pienentämisen vuoksi.
Ikäihmiselle on tärkeää myös vapaus lämmittää ja syödä ruoka haluamanaan
ajankohtana. Lämpimien aterioiden kuljetuksissa aterian lämpötilat laskevat ja
aterioiden rakenne heikkenee. Usein asiakkaat eivät syö ateriaa heti vaan saattavat
lämmittää sitä myöhemmin. Cook&chill toimintamallilla aterioiden laatu paranee.
Muistisairaitten asiakkaiden kohdalla kotihoidon käynnit pyritään sijoittamaan
asiakkaan ateriointi ajankohtaan, että voidaan avustaa aterian lämmittämisessä ja
valvoa, että ateria tulee syötyä.
Ateria- ja kuljetuspalvelu kilpailutetaan vain Porin kaupungin alueelle. Merikarvian
kunta ja Ulvilan kaupunki järjestävät ateriapalvelut itsenäisesti, eivätkä osallistu tähän
kilpailutukseen. Kilpailuttamisesitystä on valmisteltu yhdessä vanhuspalveluiden,
perusturvan ateriapalveluiden asiantuntijan kanssa ja Porin palveluliikelaitoksen
kanssa. Valmistelijat ovat päätyneet ehdotukseen, jonka mukaan kilpailutus
toteutettaisiin cook&chill ruoanvalmismenetelmän mukaisesti laadullisten sekä
kustannustekijöiden vuoksi.

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021

1/2021
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Sopimuskausi on suunniteltu alkamaan 1.6.2021 ja se on voimassa kolme (3) vuotta
sekä optiovuodet 1+1. Hankittava palvelu käsittää aterioiden valmistuksen ja
kuljetuksen palveluntuottajan valmistuskeittiöstä kotiateria-asiakkaiden kotiin. Ruoka-
annokset toimitetaan asiakkaille yksi (1) tai kaksi (2) kertaa viikossa. Hankittavat ateriat
sisältävät pääruuan lisäksi kasvislisäkkeen ja jälkiruoan.
Palvelukuvauksen laatimishetkellä ateriapalvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä
on noin 300. Sopimuskauden aikana asiakasmäärät voivat muuttua. Asiakkaat ovat
pääsääntöisesti iäkkäitä yksin asuvia vanhuksia tai pariskuntia, joiden toimintakyky on
joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut.
Palvelun keskeisin tavoite on asiakkaan hyvä ravitsemustila, joka tukee ja mahdollistaa
asiakkaan kotona asumista. Perusruokavalion tulee olla ikäihmisten
ravitsemussuositusten mukaista, myös erityisruokavaliot ja tehostettu ruokavalio
tulee olla tilattavissa. Palvelukuvauksessa kuvataan ateria- ja kuljetuspalveluiden
suunnitteluun, tuottamiseen, kehittämiseen sekä laadunvalvontaan ja raportointiin
liittyvät asiat.
Aterioiden toimittaminen aloitettaisiin kesäkuussa 2021. Porin perusturva tarjoaa
edelleen myös palveluseteli vaihtoehtoa ateriapalvelun järjestämiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalveluiden kotiin vietävien aterioiden
ja kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen
esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa kolme (3) vuotta sekä
optiovuodet 1+1. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja perusturvan
lakimiehen tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön
perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.
Päätös
Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kilpailutuksen asiakirjoihin
lisätään maininta Merikarvian ja Ulvilan mukaan tulemisesta optiona
sopimuskaudella. Muuten päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hankintapalvelut/Porin kaupunki, lakimies/Porin perusturva

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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§ 30
Kotiranta 2:n tilojen vuokrasopimuksen irtisanominen
PRIDno-2021-254
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Kotiranta 2 on kuusipaikkainen ikäihmisten ryhmäkoti Laviassa, joka on ollut vajaassa
käytössä. Kotiranta 2 on tullut perusturvan vanhuspalveluille tarpeettomaksi.
Kotiranta 2:n muutos on hyväksytty vuoden 2021 talousarvioon. Kohde on vuokrattu
Porin YH-asunnoilta. Irtisanomisaika on 6 kk. Porin perusturva esittää, että tilat
irtisanotaan ja vuokran maksu päättyy mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
sopimuksen irtisanomisehdon mukaisesti. Irtisanomisen hoitaa tilayksikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturva luopuu kohteen käytöstä ja oikeuttaa tilayksikön irtisanomaan tilat
teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Porin Yh-asunnot, Tekninen toimiala/Tilayksikkö/Tilajohtaminen

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.01.2021
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§ 31
Lyhytaikaishoidon tilojen vuokrasopimus
PRIDno-2021-248
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kolitie
2 Pohjaluonnos 29.1.2020
3 Vastuurajataulukko Kolitie 1 Pori
4 Porin kaupunki sopimusluonnos 10 v
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 edellyttää omistajana Sampolan
Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista hankinnoista annetun lain
edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla selvityksen Himmelin
korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019
mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa asettaa työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Loppuraportti jätettiin
kaupunginhallitukselle 8.6.2020. Suunnittelutyö on edennyt loppuraportin mukaisesti
ja tulevaisuudessa Himmelistä rakentuu Sote- ja gero -keskus. Vanhuspalveluissa
painopistettä siirretään tuottavuusohjelman strategian mukaisesti ennaltaehkäiseviin
kotiin annettaviin palveluihin.
Porin perusturva irtisanoi Palvelukeskus Himmelin vuokrasopimuksen kokouksessaan
17.12.2020. Himmelin nykyinen vuokrasopimus oli toistaiseksi voimassa oleva ja siinä
on 6 kuukauden irtisanomisaika, jonka jälkeen perusturva ei enää maksa tiloista
vuokraa. Jatkossa Himmelin tehostetun palveluasumisen asiakkaille järjestetään
hoivapalvelut perusturvan omiin ja ostopalveluyksiköihin heidän toiveidensa
mukaisesti. Kotihoitoon nykyisiä asiakkaita ei siirretä.
Porin perusturva on yhteistyössä teknisen toimialan kanssa kartoittanut
lyhytaikaistoiminnoille tiloja. Uudet tilat löytyivät Kolitieltä. Viereisellä tontilla sijaitsee
Porin perusturvan lastensuojeluyksikkö, jonka vuokrasopimuksessa noudatetaan
samoja ehtoja kuin esitetyssä vuokrasopimuksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan
kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaita. Vuokrattavaan 30-paikkaiseen
lyhytaikaisyksikköön tulee henkilöstö Himmelistä ja tukipalvelut kohteeseen tulevat
Porin palveluliikelaitokselta.
Esitettävä tilavuokrasopimus on ns. pääomavuokrasopimus, jossa tilat vuokrataan
pääomavuokralla. Vuokrasopimuksen lisäksi Porin kaupungin tulee kilpailuttaa
kohteeseen kiinteistöpalvelut ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan
tilavuokran suuruus on 15994,66 euroa vuodessa alv 0% ja se sidotaan
elinkustannusindeksiin. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.6.2021 ja kestää
1.6.2031 saakka. Vuokran päälle tulee kiinteistön ylläpitokustannukset noin 4,5 €/m2
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/kk. Kustannukset on huomioitu Porin perusturvan budjetissa. Irtaimisto siirtyy
pääosin Himmelistä. Vuokrasopimuksessa on ns. Sote-pykälä, jolla sopimus voidaan
irtisanoa tulevan hyvinvointialueen toimesta ennenaikaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että lyhytaikaistoiminnoille vuokrataan tilat OP-rahoitus Oy:ltä liitteen
vuokrasopimusluonnoksen mukaan. Tekninen toimialajohtaja oikeutetaan tekemään
sopimukseen vähäisiä muutoksia.
Päätös
Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Vuokranantajana on OP-
Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto, ei OP-rahoitus Oy.
Tekstissä on kuukausivuokra (15 994,66 euroa/kk, alv 0), muuttunut virheellisesti
vuosivuokraksi.
Muuten päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Tekninen toimiala
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§ 32
Himmelin jalkahoitajan tilojen vuokrasopimuksen irtisanominen
PRIDno-2021-255
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Porin perusturva irtisanoi Palvelukeskus Himmelin vuokrasopimuksen 17.12.2020
kokouksessaan. Himmelin nykyinen vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja
siinä on 6 kuukauden irtisanomisaika, jonka jälkeen perusturva ei enää maksa tiloista
vuokraa. Himmeli on menossa peruskorjaukseen ja siihen suunnitellaan
tulevaisuuden sote- ja gerokeskus.
Himmelistä on vuokrattu tilat jalkahoitaja Mirja Elovaaralle 10.2.2003 alkaen
toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Sopimuksen molemminpuolinen
irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Yrittäjän kanssa on sovittu, että vuokrasopimus voidaan päättää vimeistään 1.7.2021,
mutta jo tarvittaessa aikaisemmin asiakkaiden vähentyessä.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta irtisanoo Himmelistä jalkahoitaja Mirja Elovaaralle
vuokratut tilat 1.7.2021 alkaen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Mirja Elovaara
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§ 33
Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivarojen käyttö vuosina 2021-2022
PRIDno-2021-43
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Helena ja Erkki Huhdanmäki ovat määränneet testamentissaan vuonna 1993
omaisuutensa käytettäväksi Lavian vuodeosaston hyväksi. Koska Lavian vuodeosastoa
ei enää ole, on testamentin hengen mukaista käyttää jäljellä olevat varat lavialaisten
ikäihmisten hyväksi. Testamenttivaroilla on järjestetty vuonna 2019 muun muassa
joka kesäiset Helenan-päivä juhlat lavialaisille ikäihmisille , järjestetty moninaista
virkistystoimintaa sekä tehty hyväksyttyjä hankintoja. Vuonna 2020 testamenttivaroilla
suunniteltua virkistystoimintaa ja retkiä jäi toteutumatta vallitsevan covid-19 tilanteen
vuoksi.
Lavian vanhuspalveluiden henkilöstö on tehnyt esityksen toimintasuunnitelmasta
vuosille 2021-2022 Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivarojen käytöstä:
- 2kpl sim-kortillista tablettia, toinen Aleksin Hovin asiakkaiden ja toinen
päivätoiminnan asiakkaiden käyttöön. Kustannus noin 2 200 euroa
- Äänentoistolaitteet, jotta ikäihmiset kuulisivat eri tilaisuuksissa järjestettyä ohjelmaa.
Kustannus noin 2 000 euroa.
- Moto Tiles liikuntalaatat ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä
kohentamiseen. Kustannus 12 000 euroa.
- Hyvinvointiohjelmien hankinta ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kustannus
3 000 euroa.
- Jokavuotisen Helenan-päivä juhlan järjestäminen lavialaisille ikäihmisille. Kustannus
2 500 euroa.
- Päivätoiminnan ja Aleksin Hovin asiakkaiden retket. Kustannus 1 000 euroa.
- Esiintyjät eri tilaisuuksiin. Kustannus 1 500 euroa.
- Juhlapyhien kukkien ja ruokien hankinnat. Kustannus 1 000 euroa.
- Aleksin Hovin ruokasalin kodikkuuden lisäämiseen liittyvät hankinnat. Kustannus 3
000 euroa
- Ulkoiluttajien palkaaminen neljäksi tunniksi kesä- ja heinäkuuksi. Kustannus 2 400
euroa.
- 2 kpl säätötuoleja. Kustannus 2 000 euroa.
Perintörahastossa on Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivaroja jäljellä ennen
tätä päätöstä 68 000 euroa.
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Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan päätösehdotus:
Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivaroista käytetään lavialaisten ikäihmisten
hyväksi vuosina 2021-2022 seuraavasti:
-- 2 kpl sim-kortilliset tabletit 2.200 euroa
- Äänentoistolaitteet 2 000 euroa
- Moto Tiles liikuntalaatat 12 000 euroa
- Hyvinvointiohjelmat 3 000 euroa
- Helenan-päivä juhlat 2 500 euroa
- Retket 1 000 euroa
- Esiintyjät tilaisuuksiin 1 500 euroa
- Juhlapyhien kukat ja ruuat 1 000 euroa
- Hankinnat Aleksin Hovin ruokasaliin 3 000 euroa
- Ulkoiluttajien palkkaaminen 2 400 euroa
- 2 kpl säätötuoleja 2 000 euroa
Yhteensä 32 000 euroa

Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Omistajaohjausyksikkö/Lampinen, Perusturva/Vanhuspalveluiden
johtaja
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§ 34
Asunto Oy Porin Satakunnankatu 17 as 37 asunto-osakkeiden myynti
PRIDno-2020-6810
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Porin kaupungin Perusturva omistaa Asunto Oy Porin Satakunnankatu 15-17-
osakkeet 3800 – 3851 (kaksio), jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan osoitteessa
Satakunnankatu 17. Huoneistoon kuuluu myös autopaikka. Kyseinen osakehuoneisto
on ollut omassa käytössä ja nyt sen käyttötarve on loppunut. Tarkoituksenmukaista
on myydä huoneisto. Myyntihinta on arvoitu olevan 40 000- 50 000 €:n välillä
huomioiden huoneiston kunto sekä vanhojen kerrostalohuoneistojen vaikea
markkinatilanne.
Porin kaupungin tilayksikkö on ilmoittanut valmiutensa huoneiston myyntiin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää, että Asunto Oy Satakunnankatu15-17 osakkeet 3800 –
3851 (kaksio), jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan ja autopaikkaan, laitetaan
myyntiin. Myyntitoimeksianto annetaan Porin kaupungin tilayksikölle.
Myyntimenettelyssä saatu ostotarjous tuodaan erikseen perusturvalautakunnan
hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Porin kaupungin tilayksikkö
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§ 35
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Yhtymähallitus 21.12.2020 § 222
2 Kuntainfo 18/2020 Elatusavut ja elatustuet 1.1.2021 alkaen
3 Selvitys omaishoidon tuesta tammikuu 2021
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
- Yhtymähallitus 21.12.2020 § 222 Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto
vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Kuntainfo 18/2020 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2021
Selvitys omaishoidon tuesta tammikuu 2021
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
- Päätös 14.12.2020 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen, Hammaslääkäri Leena Lindqvist Oy, Itsenäisyydenkatu 39, Pori
- Päätös 11.12.2020 ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti,
Kuntoutuspalvelut Lohtu, Riihontie 118, Lavia
- Päätös 11.12.2020 ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti,
Tuki-Valkku Oy, Käppärätie 5 as 27, Pori
- Päätös 30.11.2020 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Active
Fysio Finland Oy, Itsenäisyydenkatu 40 B 38, Pori
- Ilmoitus 7.1.2021 yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen ja
ilmoituksenvaraisten palvelujen lopettaminen, Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry,
Pappilantie 3-4, Ulvila
- Ilmoitus 8.1.2021 toimintayksikön lopettaminen, Ratamo-koti Oy c/o Esperi Care Oy,
Varikko Muistokatu 16, Pori
- Ilmoitus 18.1.2021 ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelutoiminnan keskeyttäminen,
Posti Kotipalvelut Oy, PL 1, Posti
- Päätös 16.12.2020 lupa yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen
tuottamiseen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Hopeapuisto Oy,
Pappilantie 3-4, Ulvila
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
- Päätös 15.12.2020 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Pori, Kuninkaantie 3, 2 krs, Pori
- Ilmoitus 17.12.2020 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja
toimipaikkojen nimenmuutos, entinen nimi Villa Nord Oy, nykyinen nimi InnoxLAB oy,
Espoo
- Päätös 30.12.2020 lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Kaarna
terveyspalvelut Oy, Patotie 2, Vantaa
- Ilmoitus 31.12.2020 ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta, Kaarna terveyspalvelut Oy, Patotie 2, Vantaa
- Ilmoitus 31.12.2020 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen, Coronaria Erikoissairaanhoito Oy c/o Medilaser Oy, Porin silmäkirurgia,
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Valtakatu 4 A, 1. krs, Pori
- Ilmoitus 31.12.2020 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja
toimipaikkojen nimenmuutos, entinen nimi Medilaser Oy, nykyinen nimi Silmäasema
Sairaala Oy, Tampere
- Päätös 5.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Auron Fysio Oy, Annankatu 16 B 49, Helsinki
- Päätös 7.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr, Porin palvelupiste, Yrjönkatu 6,
Pori
- Ilmoitus 7.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr, Vaasan toimipiste,
Haartmaninkuja 5, Vaasa
- Päätös 8.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Subvia Oy, Vartiokyläntie 1, Helsinki
- Ilmoitus 8.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen, Coronaria Silmäklinikka Oy c/o Medilaser Oy, Porin silmäkirurgia,
Valtakatu 4 A, 1. krs Pori
- Päätös 11.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Silmäasema Sairaala Oy, Silmäsairaala Pori, Yrjönkatu 15, Pori
- Päätös 14.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Bulevardi 19 A 3, Helsinki
- Päätös 14.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy, Jaakonkatu 3/3.krs, Helsinki
- Päätös 18.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, Psykoterapiakeskus Vastaamo Pori,
Valtakatu 6, Pori
- Ilmoitus 20.1.2021 yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen,
Vierulankatu 7 A 1, Raisio
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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§ 36
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.
Perusturvajohtaja
Hankintapäätös:
§ 221 Hankintapäätös; Maantiekadulle DAC-autoklaavi, 10.12.2020
§ 222 Hankintapäätös; Suun terveydenhuollon pienlaitteet, Maantiekatu B6,
10.12.2020
§ 223 Suun terveydenhuollon porat, kulmakappaleiden hankinta, Maatiekatu B6,
11.12.2020
§ 224 Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta, Maantiekatu B6, 11.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §5, §6, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §28, §33, §34, §35,
§36
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§4, §7, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §29, §30, §31, §32
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

