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Aika

28.05.2020, klo 16:00 - 17:42

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 81

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 82

Pöytäkirjan tarkastus

§ 83

Viran vastaanottaminen, perusturvan yhteiset palvelut -yksikön päällikkö

§ 84

Viranvastaanottaminen Kalevanpuiston vastaanottokodin vastaavan ohjaajan
virka

§ 85

Virkavaali, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, lastensuojelu

§ 86

Virkavaali kriisityöntekijän valinta, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan
sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut

§ 87

Virkavaali, sosiaalityöntekijän valinta, Porin yhteistoiminta-alueen ja
Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut

§ 88

Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, lastensuojelu

§ 89

Irtisanoutuminen psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virasta
37915005

§ 90

Täyttölupapyyntö, vastaavan ohjaajan virka, 64760004, Sosiaali- ja
perhepalveluiden lastensuojelu, Uudenkoiviston vastaanottokoti ja Tuulikoti

§ 91

Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva

§ 92

Perusturvan talousarviomuutos vuodelle 2020

§ 93

Kotihoidon pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönotto Porin kaupungissa,
valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen

§ 94

Tilat kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinkille ja työtoimintayksikkö Jopille

§ 95

Muutos perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokousaikatauluun 2020

§ 96

Omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen

§ 97

Palmu-Porin siivouspalveluiden hankinta

§ 98

Lääkäreiden ostopalvelusopimuksen optiovuosien käyttöönotto

§ 99

Hinnankorotusesitys Diakonpalvelut Oy

§ 100

Sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden
käyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius

§ 101

Satakunnan Yrittäjät ry:n Vetoomus Porin perusturvan alueen yksityinen
tehostettu palveluasuminen
Kuntalaisaloite koskien Uimahallin maksut, Toimeentulotukea saavissa
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§ 102

talouksissa asuville, mahdollisuus käydä uimassa ilmaiseksi ja
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuu

§ 103

Viranhaltijapäätös osallistumisesta Satakunnan ”Liberty” RCT-
lääketutkimukseen

§ 104

Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Sonja Myllykoski, puheenjohtaja
Hanna Hildén, 1. varapuheenjohtaja
Anne Mäntylä, 2. varapuheenjohtaja
Anne Granholm
Antti Koskela
Bia Kaski
Heidi Teinonen
Irma Roininen
Jyri Astokari
Marja Sillanpää
Mika Aho
Mirva Heino
Pirjo Koivukorpi
Rauli Taimi
Simo Korpela
Tuomas Koivisto
Sakari Aalto
Muut saapuvilla olleet
Anu Junikka, lakimies, sihteeri
Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö
Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja
Erno Välimäki, kaupunginhallituksen jäsen
Taru Naskali, viestintäasiantuntija
Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Eino Lähteenmäki
Roope Rantala
Petri Mäkelä
Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen , saapui 16:14, poistui 16:48
Poissa

Hannu Peltomäki
Heikki Santa-Nokki
Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Elli-Noora Rintamäki

Allekirjoitukset

Sonja Myllykoski
Puheenjohtaja

Anu Junikka
Sihteeri

3 (62)

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.05.2020

5/2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.06.2020

03.06.2020

Hanna Hildén

Mirva Heino

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
08.06.2020

Asiakirjahallinnon päällikkö Tero Lönnström
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§ 81
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi lautakunta päättää myöntää läsnäolo-oikeuden sähköisessä kokouksessa
tekniselle sihteerille.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaisesti.
Marjukka Palin esitteli lautakunnalle klo 16:14 - 16:48 Himmeli -työryhmän
loppuraportin.
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§ 82
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Hildén ja Mirva Heino (varalla Jyri Astokari ja
Irma Roininen).
Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2020.
Päätös
Päätös ehdotuksen mukaan.
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§ 83
Viran vastaanottaminen, perusturvan yhteiset palvelut -yksikön päällikkö
PRIDno-2020-2846
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Junikka
anu.junikka@porinperusturva.fi
lakimies
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 23.4.2020§ 67 päättänyt valita perusturvan
yhteiset palvelut -yksikön päälliköksi Katri Siiri-Valovirran. Päätös tulee lainvoimaiseksi
26.5.2020. Katri Siiri-Valovirta on 6.5.2020 toimittanut kirjallisen ilmoituksen viran
vastaanottamisesta 1.6.2020 alkaen, minkä lisäksi hän on toimittanut
perusturvajohtajalle lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Katri Siiri-Valovirta on ilmoittanut
ottavansa vastaan viran 1.6.2020 alkaen ja että hän on toimittanut
perusturvajohtajalle hyväksytyn lääkärinlausunnon.
Päätös
Päätös esityksen mukaan
Tiedoksi
Katri Siira-Valovirta, perusturvajohtaja, Perusturva/ sisäiset palvelut /
henkilöstösuunnittelija
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§ 84
Viranvastaanottaminen Kalevanpuiston vastaanottokodin vastaavan ohjaajan virka
PRIDno-2020-2829
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 7.5.2020 viranvastaanottaminen, Petra Ovaska-Eklund.
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan 23.4.2020 Kalevanpuiston
vastaanottokodin vastaavan ohjaajan virkaan Petra Ovaska-Eklundin. Päätös
saa lainvoiman 26.5.2020. Ovaska-Eklund on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran
vastaan 1.6.2020 alkaen. Ovaska-Eklund on toimittanut
työnantajalle hyväksytyn lääkärilausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Petra Ovaska-Eklund on ilmoittanut
ottavansa vastaan sosiaali- ja perhepalveluiden Kalevanpuiston vastaanottokodin
vastaavan ohjaajan viran 1.6.2020 alkaen. Ovaska-Eklund on toimittanut hyväksytyn
lääkärilausunnon työnantajalle.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Perusturva/ sosiaali- ja perhepalvelut/ Mira Lahdenranta, Perusturva/ sisäiset palvelut
/ henkilöstösuunnittelija, Petra Ovaska-Eklund
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§ 85
Virkavaali, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, lastensuojelu
PRIDno-2020-3086
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto, Sosiaalityöntekijä, lyhyt versio
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 20.4.2020. Hakemuksia tuli neljä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2016) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Hakijoista kaksi täyttivät
kelpoisuusehdot.
Sosiaalityöntekijä tehtäväkohtainen palkka on 3432,19 €/kk. Työaika on 38,25 t/vko.
Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula
ovat haastatelleet kaikki hakijat, joista aiemman haun yhteydessä hakija numero 4.
Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella
sosiaalityöntekijän virkaan valitaan YTM Pia Heikkilä.
Lisätietoja antaa lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, p.044 701 6147
Liitteenä hakijayhteenveto
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää valita sosiaalityöntekijän virkaan nro 64625001 YTM Pia
Heikkilän.
Virka nro 48390026 jätetään täyttämättä ja julistetaan uudelleen haettavaksi.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu
rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
HR -yksikkö/rekry/ hakijat, valittu henkilö, lastensuojelutoimisto / päällikkö, perusturva
/henkilöstösuunnittelija, Sarastia Oy
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§ 86
Virkavaali kriisityöntekijän valinta, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan
sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut
PRIDno-2020-2825
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto, Kriisityöntekijä, lyhyt versio
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi
kriisityöntekijän viran nro 16110072 ensimmäisenä sijoituspaikkana Porin
yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut.
Hakuaika päättyi 20.4.2020. Hakemuksia tuli kuusitoista, jotka kaikki täyttivät
kelpoisuusehdot.
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
04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2496,87 €/kk. Työaika 38,75/vko.
Johtava sosiaalityöntekijä Piia Pihlajamäki ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari
Levonen haastattelivat hakijat.
Haastattelijat ehdottavat, että kriisityöntekijän virkaan nro 48390022 valitaan
koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella Katja Heikkinen. Varalle
ehdotetaan valittavaksi Niina Kaijanniemi.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää valita kriisityöntekijän virkaan nro 16110072 Katja
Heikkisen.
Varalle valitaan Niina Kaijanniemi.
Kriisityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 2496,87 €/kk. Työaika on 38,75 h/vko.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
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HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Sisäiset palvelut /
henkilöstösuunnittelija
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§ 87
Virkavaali, sosiaalityöntekijän valinta, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan
sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut
PRIDno-2020-2824
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto, Sosiaalityöntekijä sosiaalipäivystys, lyhyt versio
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi
sosiaalityöntekijän viran nro 48390022 ensimmäisenä sijoituspaikkana Porin
yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut.
Hakuaika päättyi 20.4.2020. Hakemuksia tuli kuusi, jotka kaikki täyttivät
kelpoisuusehdot. Yksi hakija peruutti hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityötekijän KVTES:n hinnoittelukohdan 040SOS04A mukainen tehtäväkohtainen
palkka on 3432,19€/kk. Työaika 38,25h/vko. €.
Johtava sosiaalityöntekijä Piia Pihlajamäki ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari
Levonen haastattelivat hakijat.
Haastattelijat ehdottavat, että sosiaalityöntekijän virkaan nro 48390022 valitaan
koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella Maria Starck.
Varalle ehdotetaan valittavaksi Jouni Vallin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää valita sosiaalityöntekijän virkaan nro 48390022 Maria
Starckin.
Varalle valitaan Jouni Vallin.
Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3432,19 €/kk. Työaika on 38,25 h/vko.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
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HR -yksikkö/Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Perusturva/ sisääiset palvelut/
henkilöstösuunnittelija
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§ 88
Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, lastensuojelu
PRIDno-2020-2993
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto, Sosiaaliohjaaja, lyhyt versio
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi
sosiaaliohjaajan viran ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut,
lastensuojelu. Hakuaika päättyi 20.4.2020. Hakemuksia tuli 27.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2016) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus.
Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2496,87 €/kk. Työaika on 36,75 t/vko.
Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula
ovat haastatelleet hakijat.
Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella
sosiaaliohjaajan virkaan valitaan sosionomi(AMK) Sara-Sofia Korhonen.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää valita sosiaaliohjaajan virkaan nro 37910003 sosionomi
(AMK) Sara-Sofia Korhosen.
Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2496,87 €/kk. Työaika on 36,75 t/vko.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu
rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
HR -yksikkö/ Rekry, hakijat, valittu henkilö, lastensuojelutoimisto/ päällikkö,
perusturvakeskus/henkilöstösuunnittelija, Sarastia Oy

Porin kaupunki
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§ 89
Irtisanoutuminen psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virasta 37915005
PRIDno-2020-3133
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Nina Peltola on irtisanoutunut 9.4.2020 päivätyllä ilmoituksellaan psykososiaalisten
laitospalveluiden esimiehen virasta nro 37915005 niin, että virkasuhteen
päättymispäivä on 31.5.2020.
Psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virkanumerolla 37915005 on voimassa
oleva täyttölupa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Myönnetään Nina Peltolalle ero 1.6.2020 alkaen psykososiaalisten laitospalveluiden
esimiehen virasta nro 37915005.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston edustajat Roope Rantala ja Eino Lähteenmäki poistuivat
kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 17:01 - 17:07.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Nina Peltola, Matti Järvinen, henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy
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§ 90
Täyttölupapyyntö, vastaavan ohjaajan virka, 64760004, Sosiaali- ja perhepalveluiden
lastensuojelu, Uudenkoiviston vastaanottokoti ja Tuulikoti
PRIDno-2020-3182
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelussa toimivan Uudenkoiviston
vastaanottokodin ja Tuulikodin vastaavan ohjaajan virka nro 64760004 on tullut
avoimeksi irtisanoutumisen takia 1.4.2020 alkaen.
Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 15 työntekijää ja Tuulikodin asumisyksikössä 7
työntekijää. Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 14 asiakaspaikkaa, jotka
jakaantuvat kahdelle osastolle. Tuulikoti jakaantuu kahteen asumisyksikköön, joissa
on yhteensä 15 asuntoa. Tuulikoti on ensisijaisesti tarkoitettu lastensuojelulain
mukaisessa jälkihuollossa oleville nuorille itsenäistymisharjoittelua varten. Tuulikoti
toimii nivelvaiheasumisena, kun itsenäinen asuminen ei vielä onnistu. Tuulikodissa on
ympärivuorokautinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilökunta ohjaamassa ja
tukemassa nuoria oman elämän hallintaan ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.
Uudenkoiviston vastaanottokotiin nuoret tulevat kriisitilanteista ja heille joudutaan
usein tekemään erilaisia rajoittamispäätöksiä. Työntekijöillä työhön liittyy
vastaanottotilanteita myös yöaikaan, eristämistä, ahdistuksen hoitoa ja vaativissa
kriisitilanteissa toimimista. Työ on hyvin intensiivistä. Nuoren tilanteen mukaan häntä
pyritään voimaannuttamaan ja takaamaan hänelle turvallinen elinympäristö. Lisäksi
työtä tehdään koko perheen kanssa, jossa pyritään tukemaan vanhempien hoito- ja
kasvatuskykyä sekä vanhempien edellytyksiä ja voimavaroja turvata nuoren edun
mukainen huolenpito.
Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata osastojen toiminnan toteutumisesta, työn
suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta, budjetoinnista ja
henkilöstöhallinnasta. Lähiesimiehenä vastaava ohjaaja johtaa, kehittää ja valvoo
oman yksikkönsä toimintaa. Lastensuojelulaitoksen työyhteisöön tarvitaan
johtamisen, arvioinnin, kehittämisen ja tavoitteellisen työn ammattilaista. Vastaava
ohjaaja vastaa hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen
toteutumisesta toimintayksikkönsä palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen ohjaajan kelpoisuus,
esimerkiksi sosionomi AMK sekä riittävä johtamistaito. Palkkaus määräytyy KVTES:n
hinnoittelukohta 04SOS030 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 2816,84 €/kk.
Vakanssi täyttäminen on välttämätöntä laadukkaan lastensuojelutyön turvaamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
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Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaali- ja perhepalveluiden
lastensuojen vastaavan ohjaajan viran nro 64760004 täyttölupapyynnön
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta
heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta
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§ 91
Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2020-3089
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. Vanhuspalveluiden, sosiaali- ja
perhepalveluiden sekä terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet
perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista.Täyttölupapyynnöt, jotka
perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 5.5.20,
tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina
ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, 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.
Vanhuspalvelut, kotihoito
lähihoitajan työsuhde, 22800022, 1.5.2020 , Pohjois-Porin kotihoito-> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 71858276, 1.9.19, Pohjois-Porin kotihoito-> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 53042084, 1.11.19 (päätös saatu takautuvasti), Pohjois-Porin
kotihoito -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490130, 27.4.20 , Länsi-Porin kotihoito-> vakinaistetaan
pitkäaikainen sijainen
lähihoitaja työsuhde, 20405045,1.5.20, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 20405057, 1.6.20, Länsi-Porin kotihoito-> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 20405195, 1.10.20, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493795, 29.6.20, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 20405007, 1.9.20, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 12530216, 6.7.20, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 20405243, 23.8.20, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 12530216, 23.8.20, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku
Vanhuspalveluiden lyhytaikaisosasto ja sairaalapalveluiden akuutti osasto
(Noormarkku)
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lähihoitajan työsuhde, 71858311, 7.5.20 -> ulkoinen haku
osastonsihteerin työsuhde, 53042087, 1.8.20 -> vakinaistetaan pitkäaikainen sijainen
Vanhuspalveluiden tehostettu palveluasuminen
sairaanhoitajan työsuhde, 46490405, 28.5.20 -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 17720031, 1.7.20 -> ulkoinen haku
sairaanhoitajan työsuhde, 46490050, 1.5.20 -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde,12530133, lakisääteisen vapaan sijainen 1.6.2020-31.8.2021, ->
ulkoinen haku
Vanhuspalveluiden varahenkilöstö
sairaanhoitajan työsuhde, 46490173, 1.6.20, varahenkilöstö -> ulkoinen haku
Sosiaali- ja perhepalvelut
lähihoitajan työsuhde, 76409010, 16.3.20, vammaispalveluiden Jokisuiston
Palveluasunnot -> ulkoinen haku
lähihoitajan työsuhde, 73493205, 12.3.20, vammaispalveluiden Jokisuiston
Palveluasunnot -> ulkoinen haku
sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337057, 1.6.20, Keisarinviitan lastensuojelulaitos
(Lastensuojelu) -> ulkoinen haku
sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337060, 7.4.20, Keisarinviitan lastensuojelulaitos
(Lastensuojelu) -> ulkoinen haku
Terveys- ja sairaalapalvelut
sosiaalityöntekijän työsuhde, 48390044, 1.4.20, Terveys- ja sairaalapalvelut -> ulkoinen
haku
lähihoitajan työsuhde, 71858399, 1.5.20, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila ->
pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen
lähihoitajan työsuhde, 71858035, 1.6.20, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 -> pitkäaikaisen
sijaisen vakinaistaminen
terveydenhoitajan työsuhde, 52975132, 1.9.20, koulu-ja opiskelijaterveydenhuolto ->
pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen
terveydenhoitajan työsuhde, 52975169, 1.5.20, Pohjois-Porin avosairaanhoito ja
terveydenhuolto -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen
terveydenhoitajan työsuhde, 52975096, 1.1.20, Pohjois-Porin avosairaanhoito ja
terveydenhuolto -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen
lähihoitajan työsuhde, 71858006, 1.9.20, Akuutti kotikeskus, turvapuhelintoiminta ->
ulkoinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
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Perusturvalautakunta päättää lähettää täyttöluvat kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta
heti kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija
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Perusturvalautakunta
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Perusturvalautakunta, § 78,23.04.2020
Kaupunginhallitus, § 281,11.05.2020
Perusturvalautakunta, § 92, 28.05.2020
§ 92
Perusturvan talousarviomuutos vuodelle 2020
PRIDno-2020-1936
Perusturvalautakunta, 23.04.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ, KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA
TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET VUODELLE 2020
MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 162 hyväksynyt vuoden 2020
käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle 292 362 000 euroa.
Porin perusturva on laatinut loppuvuoden 2020 ennusteen maaliskuun taloustietojen
perusteella. Lisäksi ennusteen tekemisessä on käytetty hyväksi pidemmän aikavälin
talouden kehityksen perusturvan toimia-alueilla ja myös olennaiset muutokset
toiminnassa esimerkiksi koskien asiakasmäärien muutoksia 2016-2019.
Sosiaali- ja perhepalvelut
Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja
vammaispalveluista.
Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja
kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja
henkilökohtaisessa avussa.
Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja
kustannusten muutokset asumispalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä.

Terveys- ja sairaalapalvelut
Terveys ja sairaalapalveluiden kohdalla ylitystä tulee kaikilta alueilta.
Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja
terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on
palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä.
Laboratorio- ja röntgenkustannukset ovat nousseet, koska sieltä ostetaan suoraan
erilaisia tutkimuksia. Hoitotarvikkeiden kustannuksia nostaa hoitotarvikejakelussa
diabeetikkojen määrän nousu.
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Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten
nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten
nousu.
Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo
odotuksen tiputus realistiselle tasolle, lisäksi palvelujen saatavuus turvataan joko
ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä ja saatavien poistot kasvavat.
Sairaalapalveluiden ja akuuttikotikeskuksen kohdalla ylitysennuste 0,9 M€. Syynä
henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on esimerkiksi useista vuodenvaihteen
pyhistä aiheutuneista sijaiskuluista ja erilliskorvauksista.

Vanhuspalvelut
Vanhuspalveluiden kohdalla ylitystä tulee kotihoidosta ja ympärivuorokautisessa
hoidossa. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on esimerkiksi useista
vuodenvaihteen pyhistä aiheutuneista sijaiskuluista ja erilliskorvauksista.
Kotihoidon kohdalla ylitysennuste 1,8 M€. Syynä kotihoidossa omaishoitajien määrän
kasvu ja henkilöstökustannusten.
Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylitysennuste 3,0 M€. Syynä
ympärivuokautisessa hoidossa on asiakasmäärän lisäys ja kustannusten nousu
ostopalveluissa sekä ihmisten perhehoidon kustannusten nousu.
Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin
oman toiminnan 14120 nettoylitysennuste on 11,9 milj euroa.

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)
Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä
vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon
Satasairaalalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin
lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden
palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta
erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Koronan taloudelliset vaikutukset on arvioitu 15.4.2020 tietojen perusteella niin että
on laskettu taloudellinen vaikutus per kuukausi ja tässä kohdin on arvioitu kolmen
kuukauden vaikutus vuodelle 2020.
Koronan taloudelliset vaikutukset Porin perusturvaan ovat esimerkiksi:
- asiakasmaksutulojen vähentyminen
- hoito/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla
- hoito- ja lääketarvikkeiden käytön lisäys
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- henkilöstön työvaate ja suojatarvike sekä puhtauspalvelujen kulujen kasvu
- kotiin annettavien hoitojen kasvu riskiryhmäläisille (esim. haavahoidot,
laboratorionäytteenotot ja fysioterapeutit)
- etätyövälineiden hankinta eri työntekijäryhmille
- sairauspoissaolojen kasvu johtuen hoitohenkilökunnan tiukoista poissaolo-ohjeista
(esimerkiksi pienestäkin flussan oireesta on jäätävä kotiin)
- täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu sekä taloudellisen avustamisen
menojen kasvu
Edellä mainittujen asioiden taloudellinen vaikutus kuukausitasolla on tämän hetkisten
tietojen perusteella 1,5 M€, jolloin taloudellinen vaikutus kolmen kuukauden ajalta
olisi 4,4 M€ euroa.
Perusturvan menoihin kohdistuvaa nousupainetta erikoissairaanhoidossa ei ole vielä
pystytty arvioimaan vaan tässä kohdin odotetaan Satasairaalan raporttia koronan
taloudellisista vaikutuksista.
TUOTTAVUUSOHJELMA
Porin perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare
Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 147 päättänyt:
- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,
- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset
saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja
- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa
vuoden 2021 talousarviokehystä.
Porin perusturvan johtoryhmä yhdessä tuottavuusohjelman projektiryhmien kanssa
ovat valmistelleet tuottavuusohjelman eteenpäin viemisen vuoden 2020 puolella
huomioiden korona tilanteen vaikutukset. Koronasta johtuen tuottavuusohjelman
eteenpäin viemisessä on käytetty entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja niin että
Porin perusturvan ja kaupungin organisaatio pystyy selviytymään poikkeuksellisesta
tilanteesta. Porin perusturvan organisaatiossa on vahva halu kehittää asioita
eteenpäin tuottavuusohjelman mukaisesti ja tästä johtuen tuottavuusohjelmasta on
seuraavat asiat toteuttavaksi vuoden 2020 puolella:
- Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin kohdalla
lastenasumisen kohdalla.
- Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa voidaan tukea tietojärjestelmillä
ja etäpalveluilla, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja asiakkaiden
määrä alenisi lastensuojelussa. 0,1 M€
- Vanhuspalvelut: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita
24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen. 0,4 M€
- Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystys asioissa konsultaatio palveluiden kehittäminen
yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon (esimerkiksi
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omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien
asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka
yhdistetään tiedolla johtamisen malliin. 0,1 M€
- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan
vaatimuksia ja digitalisaatio läpileikkaa palvelualueet sekä toiminnanohjausjärjestelmä
asumisen palveluihin. 0,2 M€
- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään
toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-aluetta, joita
viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi
ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa
hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa mahdollisuuksia. 0,1 M€
- Henkilöstö: työhyvinvoinnin kehittämisen projektipäällikkö, esimiesten ja
työntekijöiden valmennukset/koulutukset, työhyvinvointiagentit esimiesten tueksi ja
lisäpanostus työterveydenhuoltoon yksilö- ja työyhteisötyöhön muutostilanteessa. 0,2
M€
Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisivat yhteensä
1,0 M€.
Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat
talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€. Koronan taloudelliset vaikutukset 3
kuukauden ajalta 4,4 M€, mutta koronasta johtuviin määrärahan ylityspyyntö tehdään
myöhemmin toteuman mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020:
määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat
talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 281
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Asian esittely ja aiempi käsittely käyvät ilmi historiatiedoista.
Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.4.2020 ja esittää
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle perusturvan talousarvion muutosta vuodelle
2020.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Perusturvalautakunnan päätösehdotus kaupunginhallitukselle:
Perusturvalautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättäisi esittää
kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksen 2020
määrärahaylityspyyntönä 11,9 m€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvana
talousarviomuutoksena 1,0 m€, eli yhteensä 12,9 m€.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
JAA = pohjaehdotus, EI = Asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen
valmisteluun.
Jaa
Erno Välimäki
Raisa Ranta
Ei
Tommi Salokangas
Esa Wahlman
Satu Hatanpää
Juha Kantola
Mari Kaunistola
Anne Liinamaa
Diana Bergroth-Lampinen
Arja Laulainen
Petri Huru
Päätös
Kaupunginhallitus päätti äänin 9 – 2 palauttaa asian perusturvalautakunnalle
uudelleen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 28.05.2020, § 92
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ, KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA
TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET VUODELLE 2020
Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.4.2020 ja esittää
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle perusturvan talousarvion muutosta vuodelle
2020. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020 ja päätti palauttaa
asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Määräraha ylitykset ja lisäselvitykset määrärahan ylityspyynnön tueksi:
Sosiaali- ja perhepalvelut
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Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja
vammaispalveluista.
Vammaispalveluiden lisämäärärahan tarve ja peruste:
Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja
kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja
henkilökohtaisessa avussa.
Henkilökohtainen avun kohdalla asiakasmäärä on kasvanut 2,4 % (2019/3: 418
asiakasta ja 2020/3: 428 asiakasta). Lisäksi kuluja on tullut mm. siitä enemmän, kun
asiakkaat ovat siirtyneet yksityisen palveluntuottajan käyttäjäksi, kun
henkilökohtainen apu ei ole enää toteutunut työnantajamallilla. Aikavälillä 03/19-03
/20 on myös henkilökohtaisen avun saajia, joille on myös pitänyt nostaa tuntimääriä ja
tarjota myös yöaikaista apua (esim. ALS-asiakkaita) sekä siirtää kaikki tunnit
työnantajamallista ostopalveluun.
Kehitysvammaisten asumiseen ja laitoshoidon ostopalveluihin on uusia asiakkaita
siirtynyt alkuvuoden aikana 16 asiakasta, joista pääosa on siirtynyt palveluihin kotoa ja
syynä hoidollisuuden lisääntymisen takia. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa on
purettu lasten laitoshoitoa ja lapsia on siirretty uuteen asumisyksikköön. Kunnalta
laskutettava hinta vaihtelee asiakkailta perittävien maksujen mukaan. Vuorokausi
hinta korkeimmillaan yksikössä n. 314€ + mahdollisesti vierihoito 190€/ työvuoro.
Työ- ja päivätoiminnassa vuoden 2019 aikana 12 uudelle asiakkaalle palvelu on
toteutettu ostopalveluina pääosin koulunsa päättäneille tai muista yksiköistä
siirtyneille. Toimintapäivän hinnat vaihtelevat välillä 74 – 236 € sekä lisäksi maksetaan
kuljetukset. Vuonna 2020 koulunsa päättävien osalta tarkka tilanne tiedetään
juhannuksen jälkeen ja arvio asiakkaiden määrän kasvusta on noin 10 asiakasta, joista
osa voidaan sijoittaa omiin yksiköihin.
Syksyn 2019 Valviran Vammaispalveluissa tehdyn ohjaus- ja arviointikäynnin
perusteella kahdessa asumispalveluyksikössä on lisätty henkilökuntaa niin, että
mitoitus on vähintään 0,7-0,8. Koko vuoden kustannus on n.0,2 M€ ja vuodelle 2020
kustannuslisäys n. 0,1 M€, johon ei ole varauduttu talousarviossa.
Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020
asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin lasten asumisen kohdalla. Lisäksi
jokaisen uuden asiakkaan kohdalla kartoitetaan huolellisesti palveluiden tarve ja
palvelut pyritään toteuttamaan avohuollon palveluilla mm. uudenlaisilla
toimintamalleilla.
Työ- ja päivätoiminnassa uusien asiakkaiden sekä mahdollisesti vanhojen kohdalla
kartoitetaan henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuus omaan mieleiseen
harrastetoimintaan.

Lastensuojelun lisämäärärahan tarve ja peruste:
Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja
kustannusten muutokset laitoshoidon ostopalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä.
Vuoden 2019 aikana on tehty vahvistettuja huostaanottoja 36 lasta ja vuoden 2020
aikana on tehty vahvistettuja huostaanottoja 13 lasta. Laitoshoidon ostopalveluiden
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käyttöä on lisännyt 1.2.2019 lastensuojelulaitos Kotolan toiminnan lopettaminen.
Laitoshoidon lisäksi perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan edelleen perheille, joille
kotiin tehtävä perhekuntoutus ei riitä vaan ovat tarvinneet ympärivuorokautista
perhekuntoutusta. Oma perhekuntoutus Kotola joutui lopettamaan toimintansa
1.2.2019. Uusi, vuokrattava lastensuojelulaitos ja neljä perheasuntoa valmistuu
tavoitteen mukaan lokakuussa 2020 ja tämä vähentää ostopalveluiden
käyttöä. Perhekuntoutuksen ostopalveluvuorokausihintojen vaihtelu on välillä 522 -
700 €/vrk/perhe.
Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi:
Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: Yhteistyö muiden sektoreiden kanssa, jota
tuetaan tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla sekä vaikuttavien menetelmien
käyttöönotto peruspalveluissa mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja sen
myötä asiakkaiden määrä alenee lastensuojelussa.
Terveys- ja sairaalapalvelut lisämäärärahan tarve ja peruste:
Terveys ja sairaalapalveluiden kohdalla ylitystä tulee kaikilta alueilta.
Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja
terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on
palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä.
Laboratorio- ja röntgenkustannukset ovat nousseet, koska Satadiagilta ostetaan
suoraan erilaisia tutkimuksia ja näiden tutkimusten suoraa ostaminen vähentää
erikoissairaanhoidon kustannuksia. Hoitotarvikkeiden kustannuksia nostaa
hoitotarvikejakelussa diabeetikkojen määrän nousu.
Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten
nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten
nousu.
Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo
odotuksen tiputus realistiselle tasolle, lisäksi palvelujen saatavuus turvataan joko
ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä ja saatavien poistot kasvavat.
Sairaalapalveluiden ja akuuttikotikeskuksen kohdalla ylitysennuste 0,9 M€. Syynä
henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on sijaiskulut ja erilliskorvaukset.
Erilliskorvausten kulujen nousun syynä alkuvuodelle 2020 on, että työvuorolista
vaihtui 23.12.2019-12.1.2020 erilliskorvaukset tulivat maksuun vuodelle 2020
Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020:
Terveys- ja sairaalapalvelut: Tulevaisuuden sote-keskuksessa toimitaan yhdessä
sovitun moniammatillisen asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin mukaan, joka
on laadittu muiden palvelualueiden, muiden toimialojen, Satasairaalan,
yhteisökeskuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa asiakkaita itseään kuullen.
Palveluprosessissa vahvistetaan konsultaatiopalveluita yhdessä Satasairaalan kanssa,
panostetaan etänä tehtävään hoitoon ja neuvontaan (esimerkiksi omaolo-palvelu,
116117 päivystyksen puhelinpalvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon
palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi
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asiakasvirtojen mittaaminen, mm. akuutti kotikeskuksen palvelu vähentää
yhteispäivystyksen käyttöä ja Satasairaalan potilaille jatkohoitovaihtoehdot
muuallakin kuin perusturvan vuodeosastoilla. Tämä vahvistaa tiedolla johtamista.

Vanhuspalveluiden lisämäärärahan tarve ja peruste:
Vanhuspalveluiden kohdalla ylitystä tulee kotihoidosta ja ympärivuorokautisessa
hoidossa. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on sijaiskulut ja
erilliskorvaukset. Erilliskorvausten kulujen nousun syynä alkuvuodelle 2020 on, että
työvuorolista vaihtui 23.12.2019-12.1.2020 erilliskorvaukset tulivat maksuun vuodelle
2020
Kotihoidon kohdalla ylitysennuste 1,8 M€. Syynä omaishoidon asiakasmäärän kasvu,
1.4.2020 omaishoidontukipalkkiot nousivat ja kotihoidon asiakkaiden määrä sekä
hoitoisuus kasvanut
Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylitysennuste 3,0 M€. Syitä kustannusten
nousuun on ympärivuorokautisen hoidon kilpailutus kesällä 2019, välimuotoisen
asumisen eli perhehoidon lisääminen, ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluiden
käyttöaste on noussut, koska asiakkaat ovat hoidettu akuutti kotihoitokeskuksen
toimesta hoitoyksikössä eikä heitä ole tarvinnut lähettää sairaalahoitoon.
Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähentäminen ei ole onnistunut, koska kotiin
annettavia palveluita ei ole pystytty lisäämään.
Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020:
kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä
mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen ja ympärivuorokautisen hoidon
paikkojen hallittu vähentäminen.
Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin
oman toiminnan 14120 nettoylitysennuste on 11,9 milj euroa.

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)
Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä
vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon
Satasairaalalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin
lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden
palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta
erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

TUOTTAVUUSOHJELMA
Porin perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare
Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 147 päättänyt:
- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,
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- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset
saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja
- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa
vuoden 2021 talousarviokehystä.
Porin perusturvan johtoryhmä yhdessä tuottavuusohjelman projektiryhmien kanssa
ovat valmistelleet tuottavuusohjelman eteenpäin viemisen vuoden 2020 puolella
huomioiden korona tilanteen vaikutukset. Koronasta johtuen tuottavuusohjelman
eteenpäin viemisessä on käytetty entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja niin että
Porin perusturvan ja kaupungin organisaatio pystyy selviytymään poikkeuksellisesta
tilanteesta. Porin perusturvan organisaatiossa on vahva halu kehittää asioita
eteenpäin tuottavuusohjelman mukaisesti ja tästä johtuen tuottavuusohjelmasta on
seuraavat asiat toteuttavaksi vuoden 2020 puolella:
- Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin lastenasumisen
kohdalla.
- Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa voidaan tukea tietojärjestelmillä
ja etäpalveluilla, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja asiakkaiden
määrä alenisi lastensuojelussa. 0,1 M€
- Vanhuspalvelut: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita
24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen. 0,4 M€
- Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystys asioissa konsultaatio palveluiden kehittäminen
yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon (esimerkiksi
omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien
asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka
yhdistetään tiedolla johtamisen malliin. 0,1 M€
- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan
vaatimuksia ja digitalisaatio läpileikkaa palvelualueet sekä toiminnanohjausjärjestelmä
asumisen palveluihin. 0,2 M€
- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään
toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-aluetta, joita
viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi
ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa
hyödynnetään ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia. 0,1 M€
- Henkilöstö: työhyvinvoinnin kehittämisen projektipäällikkö, esimiesten ja
työntekijöiden valmennukset/koulutukset, työhyvinvointiagentit esimiesten tueksi ja
lisäpanostus työterveydenhuoltoon yksilö- ja työyhteisötyöhön muutostilanteessa. 0,2
M€
Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisivat yhteensä
1,0 M€.
Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat
talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€. Koronan taloudelliset vaikutukset 3
kuukauden ajalta 4,4 M€, mutta koronasta johtuviin määrärahan ylityspyyntö tehdään
myöhemmin toteuman mukaan.
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KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Koronan taloudelliset vaikutukset on arvioitu 15.4.2020 tietojen perusteella niin että
on laskettu taloudellinen vaikutus per kuukausi ja tässä kohdin on arvioitu kolmen
kuukauden vaikutus vuodelle 2020.
Koronan taloudelliset vaikutukset Porin perusturvaan ovat esimerkiksi:
- asiakasmaksutulojen vähentyminen
- hoito/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla
- hoito- ja lääketarvikkeiden käytön lisäys
- henkilöstön työvaate ja suojatarvike sekä puhtauspalvelujen kulujen kasvu
- kotiin annettavien hoitojen kasvu riskiryhmäläisille (esim. haavahoidot,
laboratorionäytteenotot ja fysioterapeutit)
- etätyövälineiden hankinta eri työntekijäryhmille
- sairauspoissaolojen kasvu johtuen hoitohenkilökunnan tiukoista poissaolo-ohjeista
(esimerkiksi pienestäkin flussan oireesta on jäätävä kotiin)
- täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu sekä taloudellisen avustamisen
menojen kasvu
Edellä mainittujen asioiden taloudellinen vaikutus kuukausitasolla on tämän hetkisten
tietojen perusteella 1,5 M€, jolloin taloudellinen vaikutus kolmen kuukauden ajalta
olisi 4,4 M€ euroa.
Perusturvan menoihin kohdistuvaa nousupainetta erikoissairaanhoidossa ei ole vielä
pystytty arvioimaan vaan tässä kohdin odotetaan Satasairaalan raporttia koronan
taloudellisista vaikutuksista.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020:
määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat
talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta
heti kokouksessa.
Päätös
Esittelijä poisti päätösehdotuksen esityslistalta.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, perusturva, talousyksikkö
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Kaupunginvaltuusto, § 60,27.04.2020
Perusturvalautakunta, § 93, 28.05.2020
§ 93
Kotihoidon pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönotto Porin kaupungissa,
valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen
PRIDno-2020-2548
Kaupunginvaltuusto, 27.04.2020, § 60
Simo Korpela ja Irma Roininen jättivät kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa
puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kotihoidon asiakasmäärät ja kotiin tuotavien palveluiden määrä kasvaa entistä
nopeammin. Vastaavasti kotihoidon henkilöstöä on monin paikoin lisätty.
Kotihoidossa tapahtuneen kasvun myötä myös kotihoidon työntekijöillä ja vastaavilla
työntekijäryhmillä pysäköintiongelmat ovat yleistyneet. Matka-ajat asiakkaan luota
toiselle on usein suunniteltu tiukoiksi, eikä parkkipaikan etsimiseen ole aikaa.
Pysäköintipaikan etsiminen vaikuttaa usein käytettävissä olevaan hoitoaikaan.
Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 tieliikennelain (729/2018) muutoksen (HE 109/2019 vp/
LiVM 2/2020), jossa säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen
myöntämisestä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kotiin tuotavien sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia
pysäköintimahdollisuuksia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020.
Uudistus jättää kunnille kuitenkin harkintavallan siinä, ottaako kunta kyseisen
pysäköintitunnuksen kunnassa käyttöön vai ei.
Tieliikennelain muutoksen myötä uudessa tieliikennelain 39 a §:ssä säädetään
kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen käytöstä sekä uudessa 190 a §:ssä tunnuksen
myöntämisestä. Lakiuudistuksessa mahdollistetaan, että kunta voi myöntää
kotihoidon pysäköintitunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan
kotona suoritettavaa kotihoitoa varten. Pysäköintitunnus myönnetään tarkoitettua
palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.
Pysäköintitunnuksen voivat saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että
julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne
toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tunnusta ei myönnettäisi sellaiseen
palveluun, joka ei ole kunnan järjestämisvastuun piirissä. Lain esitöiden mukaan
kunnan harkintavaltaan kuuluu yksittäistapauksessa sen arvioiminen, mikä tehtävä on
sellainen 190 a §:n 1 momentin piiriin kuuluva tehtävä, johon kotihoidon
pysäköintitunnus myönnettäisiin.
Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on
osoitettu olevan tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei
oikeuttaisi pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan
maastossa, maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi
sallittua pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä. Pysäköintimahdollisuuksista
kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa.
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Tällä valtuustoaloitteella ehdotetaan, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien
palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi Porissa otetaan käyttöön
kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin tunnuksesta säädetään 9.4.2020
hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä tunnuksen myöntämisestä 190 a
§:ssä (HE 109/2019 vp/ LiVM 2/2020)."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 28.05.2020, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Valtuustoaloitteessa Simo Korpela ja Irma Roininen ehdottavat, että kotihoidon ja
vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi
Porissa otetaan käyttöön kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin
tunnuksesta säädetään 9.4.2020 hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä
tunnusten myöntämisestä 190 ja §:ssä (HE 1092019 vp LIVM 2/2020).
Kotihoidon työntekijöiltä menee Porin keskustan alueella aikaa auton maksuttoman ja
/tai aikarajallisen pysäköintipaikan hakemisessa. Tähän kuluu ajoittain paljon aikaa ja
erityisesti aikarajallinen pysäköinti voi aiheuttaa kiirettä asiakaskäyntiin sekä lisätä
stressiä sen takia. Keskustan alueen kotihoidon työntekijöille on hankittu kaupungin
pysäköintilupia. Pysäköinti on ollut haasteellista myös sijaisten kohdalla, koska
pysäköintilupa on autokohtainen eikä lupaa ole mahdollista saada lyhyiden
sijaisuuksien ajaksi.
Uusi tieliikennelaki mahdollistaa kotihoidon henkilöstölle aikarajoittamattoman ja
maksuttoman pysäköinnin pysäköintipaikoilla kunnan katuverkolla. Kotihoidon
pysäköintiin tarvitaan kunnan myöntämä pysäköintitunnus. Kotihoidon
pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on osoitettu olevan
tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei oikeuttaisi
pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa,
maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi sallittua
pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä.
Pysäköintimahdollisuuksista kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien
ja haltijoiden kanssa.
Valtuusto aloite on kannatettava ja sujuvoittaa kotihoidon henkilöstön liikkumista.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
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Peruturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Simo Korpelan ja Irma
Roinisen aloitteeseen edellä olevan vastauksen.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Kaupunginhallitus/ Tarja Koskela
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§ 94
Tilat kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinkille ja työtoimintayksikkö Jopille
PRIDno-2020-3193
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
JOPI:
Työtoimintayksikkö Jopi toimii tällä hetkellä osoitteessa Satakunnankatu 33–35 B,
ylimmässä kerroksessa. Talo tunnetaan myös nimellä ”Vanha teollisuustalo”. Jopissa
on päivittäisessä toiminnassa asiakkaita 25–35. Sen lisäksi tiloissa työskentelee
työntekijöitä, työkokeilijoita ja palkkatukilaisia noin 5-10 hlö. Tiloissa tehdään
alihankintatöinä eri yritysten kokoonpanotöitä.
Tilat ovat olleet alun perin Satakunnan sairaanhoitopiirin vuokraamat, ja ne tulivat
perusturvalle 2014 liikkeenluovutuksen yhteydessä. Tiloihin ei ole tehty mitään
remonttia koko aikana, kun se on ollut Jopin käytössä. Lounaskeittiö on alkuperäinen,
arviolta 20 vuotta vanha. Siellä ei tekniikka vastaa nykypäivän vaatimuksia.
Suurtalouskeittiöön kuuluva ilmanvaihto puuttuu kokonaan ja keittiön höyryjen ja
käryjen poisto toimii vain painovoimaisen ilmastointihormin avulla. Keittiön
kylmähuoneen korjaus ei enää onnistu. Viemäröinti ja vesijohtoputket ovat
alkuperäiset ja hanasta tuleva vesi on usein värjäytynyt ruskehtavaksi. Tilan ikkunoita
ei saa auki, koska ne ovat suurimmaksi osaksi niin hapertuneet, etteivät kestä
avaamista. Ilmanvaihto asiakkaiden työskentelytilassa on riittämätön. Talossa on
katolla alkuperäiset ilmavaihtokanavat, jotka eivät vaihda ilmaa tarpeeksi.
Hengitysilmaa on riittämättömästi ja se on seisonutta ja ummehtunutta. Talvella
pakkasilla ikkunoista vetää reilusti, eikä ikkunoiden lähellä voi kylmyyden johdosta
työskennellä. Toisaalta taas kesällä aurinko lämmittää taloa isoista ikkunoista niin, että
lämpötila nousee sisätiloissa yli 30 asteen. Tällöin joudutaan asiakkaiden työskentelyä
rajaamaan huonon ja kuuman sisäilman takia. Yleisvalaistus on paitsi vanhentunut ja
riittämätön, myös rikki monin kohdin.
Kiinteistössä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut useita putkirikkoja ja sen myötä
vesivahinkoja. Henkilömäärään nähden tilojen ilmanvaihto pitäisi uusia kokonaan ja
samoin valaistus, sähköt, asiakkaiden ja henkilökunnan sosiaalitilat ja
suurtalouskeittiö rakentaa alusta alkaen uudelleen. Koko Jopin tila pitää päivittää
nykyaikaan. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan auttaisi viemäri- ja vesijohtoasiaan,
koska ne pitäisi uusia koko talossa. Talossa ei myöskään ole henkilöhissiä, joten tilojen
esteettömyys ei toteudu.
TINKI:
Päivä- ja työtoimintayksikkö Tinki sijaitsi aiemmin samassa osoitteessa kuin Jopi
nykyään (talon toinen pääty). Tinkissä oli vaikeaa sisäilmaoireilua, jonka johdosta oltiin
yhteydessä työterveyshuoltoon. Prosessi eteni niin, että lopulta 2018 helmikuussa
löytyi ulkoseinästä vesivahinko ja itiökasvustoja. Osa henkilökunnasta sairasti ison
osan vuotta sisäilman laadun takia. Väistötiloja etsittiin vuosi, useita kohteita

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.05.2020

5/2020

35 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

katsastettiin ja suunniteltiin, kunnes sopiva löytyi Porin kauppaoppilaitoksesta.
Väistötiloihin Tinki muutti väliaikaisesti alkuvuonna 2019 Ulasoorintie 6 tiloihin. Sinne
ei tehty toimintaa varten purunpoistoa lukuun ottamatta korjauksia, vaan sinne
muutettiin väistöön, koska Tinkille ja Jopille oli luvattu yhteiset tilat
Kauppaoppilaitoksen ns. uudelta puolelta. Uusista tiloista piirrettiin pohjakuvat, sinne
tehtiin kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnitelma. Joulukuussa 2019 tuli tieto, että
vuokraus ei toteudukaan. Toimivia tiloja Jopille ja Tinkille on haettu jo vuodesta 2017
asti. Tänä aikana on käyty katsomassa Porin keskustan läheisyydestä löytyvät kaikki
käyttötarkoitukseen mahdollisesti soveltuvat tilat.
Nykyiset Tinkin tilat ovat osin toimimattomia tähän tarkoitukseen, ne ovat väistötilat,
eivätkä sovellu pidemmän päälle sovellu Tinkin toimintaan. Lisäksi
turvallisuusnäkökohdat eivät toteudu. Ulasoori on myös liian pitkällä keskustasta
asiakaskunnan kannalta. Vaikka asiakkaiden kulkemisia kustannetaan, on matka silti
esteenä osalle asiakkaista.
Tavoitteena on saada Tinkin ja Jopin toiminta samoihin tiloihin takaisin. Yhteisistä
tiloista saa merkittävää synergiaetua, esimerkiksi yhteiset neuvottelutilat, yhteisiä
toimistotiloja, yhteinen asiakkaiden kuntoilutila. Yhteinen keittiö palvelee molempien
yksiköiden asiakkaita. Lyhytaikaisten sijaisten määrä vähenee henkilökunnan
liikuteltavuuden johdosta. Henkilökunnalta ei enää kuluisi runsaasti aikaa
kulkemiseen Ulasoorista muihin yksiköihin asiakastapaamisiin tai muihin kokouksiin.
Ulasooriin kulkeminen aiheuttaa osalle asiakkaita haasteita, koska kaikki eivät
sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä ja etäisyys keskustasta
on liian pitkä kävellen kulkea.
Sekä Jopin että Tinkin nykyiset tilat ovat toimimattomia. Edellä kerrottujen haasteiden
lisäksi Tinkin nykyisissä tiloissa on tuholaisongelma (hiiri- ja muurahaisongelma), jota
ei ole saatu poistettua koko aikana, ammattilaisavusta huolimatta. Jopin tilat menevät
käyttökieltoon koska tahansa. Joka tapauksessa siellä pitäisi tehdä paitsi koko
kiinteistöä koskeva vesi- ja viemäriverkoston uusiminen, myös koko tilan täydellinen
uudistaminen.
Jopi ei voi muuttaa Ulasoorintielle, vaikka sen saisi peruskorjattua, koska kaikki tilat on
vuokrattu ja sama on tilanne kauppaoppilaitoksen kohdalla.
Itäpuiston ja torin välisessä korttelissa on vuokrattavana tila, johon sekä Jopi että Tinki
mahtuvat. Tilassa on ennen ollut urheilutarvikeliike ja ulosottovirasto. Vuokrattavaa
tilaa on noin 1300 neliötä, mikä on hieman vähemmän kuin mitä Jopilla ja Tinkillä on
ollut käytössä, mutta huolellisella suunnittelulla kaikki toiminnot saadaan hyvin
mahtumaan tilaan. Tilaan on mahdollista saada pysyvästi myös päihdetyön ryhmä- ja
kurssitoiminnot Otavankadulta sekä muitakin ryhmiä esimerkiksi sosiaalipalveluista ja
psykososiaalisista palveluista. Tilat myös antavat enemmän mahdollisuuksia
uudenlaisen matalan kynnyksen toiminnan ja ryhmätoimintojen kehittämiseen.
Vuokrahinta remontin jälkeen on 10,50 €/m2. Neliömäärä tarkistusmitataan
vuokranantajan toimesta remontin jälkeen.
Nykyisten tilojen vuokrakustannukset ovat yhteensä noin 10.100 euroa/kk. Lisäksi
kustannuksia tulee asiakkaiden kulkemiskustannuksista, työntekijöiden kulkemisesta
ja siihen käytetystä ajasta sekä sijaisten käyttämisestä. Työntekijöiden aikaa menee
nyt tuottavasta työstä siirtymisiin.
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Uusien vuokrattavien tilojen vuokra peruskorjauksen jälkeen työ- ja päivätoimintojen
käyttöön on noin 13.000 euroa kuukaudessa. Uudet tilat ovat noin 2.000 euroa
kuukaudessa kalliimmat, mutta säästöjä tulee paremman toiminnallisuuden kautta ja
sitä myötä paremman toiminnan tuloksellisuuden kautta. Uudet tilat mahdollistavat
laaja-alaisemman asiakastyön. Asiakkaita on mahdollista ottaa hieman enemmän,
jolloin kaupungin maksamat pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksut pienenevät.
Asiakkaiden kuntoutuminen on tehokkaampaa, joten säästöjä tulee lisäksi muiden
toimintojen (esim. Satapsykiatrian) kustannusten vähenemisen kautta. Uusien tilojen
myötä toimintojen kokonaiskustannus tulee olemaan nykyisiä kustannuksia pienempi.
Tinkin ja Jopin tullessa samoihin tiloihin, on samasta rakennuksesta saatavilla myös
toimintaterapeutin osaamista. Tällöin työkyvyn arviointien toteuttaminen paranee
entisestään. Henkilökunnan moniammatillisuuden myötä Jopin toimintaan saadaan
sisällytettyä myös avotyösopimukseen perustuvaa kuntouttavaa toimintaa sekä
kuntouttavaa työtoimintaa. Toimintaa on tämän myötä mahdollisuus laajentaa
ottamalla vastaan muitakin kuin mielenterveys- tai päihdeongelmasta kärsiviä ja
pitkäaikaistyöttömiä, esimerkiksi opiskeluista pudonneita tai muuten syrjäytymässä
olevia nuoria aikuisia.
Joka tapauksessa Jopin ja Tinkin nykyisissä tiloissa ei voi enää pitkään olla. Toimintoja
ei voi lopettaa, joten uusiin tiloihin hakeutuminen on välttämätöntä. Jopin ja Tinkin
palveluiden kysyntä on lisääntynyt tasaisesti ja menneellä talvikaudella molemmat
yksiköt olivat täynnä eli kuntoutumisen tukemiselle takaisin työhön tai opiskeluun on
suuri tarve. Tinki ja Jopi ovat Porissa keskeiset paikat, joissa tehdään
asiakassuunnitelman mukaista, ammattilaisten tukemaa työtehtävissä kuntoutumista
mielenterveyden häiriöistä kärsiville.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Vuokrataan Jopille ja Tinkille yhteiset tilat osoitteesta Itäpuisto 7.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Tiedoksi
Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, psykososiaalisten
palveluiden päällikkö Matti Järvinen, Aleksi Vihtilä
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Perusturvalautakunta, § 274,26.11.2019
Perusturvalautakunta, § 95, 28.05.2020
§ 95
Muutos perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokousaikatauluun 2020
PRIDno-2019-5615
Perusturvalautakunta, 26.11.2019, § 274
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Junikka
anu.junikka@porinperusturva.fi
lakimies
Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston vuoden 2020 kokoukset esitetään
pidettäväksi seuraavasti:
to 30.1.2020
to 27.2.2020
to 12.3.2020 valmisteleva (ajankohtaiset asiat)
to 26.3.2020
to 23.4.2020
to 14.5.2019 valmisteleva (talousarvioseminaari)
to 28.5.2020
to 25.6.2020
to 13.8.2020 valmisteleva (talousarvio)
to 27.8.2020
to 24.9.2020
to 29.10.2020
to 26.11.2020
to 17.12.2020
Lautakunnan varsinaiset kokoukset järjestetään perusturvakeskuksen auditoriossa klo
16.00 alkaen ellei erikseen toisin sovita. Yksilöasiainjaoston kokous pidetään
varsinaisen kokouksen jälkeen. Valmistelevien kokouksien ajankohdat ja kokouspaikka
voivat vaihdella ja niistä ilmoitetaan kokouskutsussa.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ehdotetut lautakunnan kokousajankohdat
vuodelle 2020.
Päätös
Päätös esityksen mukaan

Perusturvalautakunta, 28.05.2020, § 95
Valmistelija / lisätiedot:
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Anu Junikka
anu.junikka@porinperusturva.fi
lakimies
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2019 § 274 päättänyt vuoden 2020
kokousajankohdista. Puheenjohtajan pyynnöstä nykyisen pandemia- ja taloustilanteen
johdosta aikaisemmin päätettyä kokousaikataulua on muutettu siten, että 14.5.2020
talousseminaari on peruttu ja kesäkuun 25.6.2020 pidettäväksi päätetty lautakunnan
kokous päätetään siirtää pidettäväksi 11.6.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunnan ja yksilöasianjaoston kesäkuun 25.6.2020 pidettäväksi
päätetty lautakunnan kokous siirretään pidettäväksi 11.6.2020.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Kirjaamo, hallintoyksikkö, perusturvan palvelujohtajat
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§ 96
Omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen
PRIDno-2020-3032
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirja omaishoitajan vapaan ajalle
Palvelusetelin käyttöönotto omaishoidon vapaiden järjestämisessä lisää
omaishoitajan valinnan mahdollisuuksia vapaapäivien toteuttamisessa. Palveluseteli
on asiakaslähtöinen tapata tarjota palvelua. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja
tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun tuottamisesta. Kunta hyväksyy
palveluntuottajat sekä valvoo hyvän laadun toteutumista. Lyhytaikaisen tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja omaishoitajan vapaan ajalle sisältää
palvelusetelillä hankittavan lyhytaikaishoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan
hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja
velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa tai
muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä ja osa kriteereistä on kunnan määritelmiä mm.
laatuun, toiminnan sisältöön, tiloihin liittyviä kriteereitä. Sääntökirja on kokonaisuus,
jossa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.
Palveluntuottajien on täytettävä sekä lakisääteiset että sääntökirjassa esitetyt kriteerit
ja laatuvaatimukset.
Perusturvalautakunta hyväksyi 27.2.2020 §36 kaiken ikäisten omaishoidon tuen
toimintaohjeen ja myöntämisperusteet . Toimintaohjeessa omaishoitaja voi valita
omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien käyttötavaksi tilapäisen hoito asiakkaalle
soveltuvassa asumispalveluyksikössä, perhehoidon, toimeksiantosopimuksella
järjestetty sijaishoidon, päivätoiminnan tai palvelusetelillä
järjestetyn lyhytaikaishoidon. Hoidettavan hoidon järjestämisestä hoitajan loman
aikana sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Hyväksytyn toimintaohjeen mukaan asiakas voi ostaa palvelusetelillä lakisääteisten
vapaiden aikaisen hoidon niissä yksityisissä laitoksissa tai palveluasumisyksiköissä,
jotka Porin perusturva on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Palvelusetelin arvo on 90 €
/vapaapäivä (= 270 €/kuukaudessa). Palvelusetelillä järjestetystä vapaapäivästä
omaishoitaja maksaa omavastuuna palvelusetelin arvon ylittävän osuuden. Jos
palvelusetelin saldoa jää käyttämättä, voi omaishoitaja käyttää ne myöhempien
vapaapäivien järjestämiseen puolen vuoden aikana. Omaishoidon palveluohjaaja
ohjaa omaishoitajaa palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
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Hyväksytään lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
omaishoitajan vapaan ajalle.
Valtuutetaan palvelujohtajat Pirjo Rehula ja Mari Levonen tekemään vähäisiä
muutoksia sääntökirjaan.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Vanhuspalveluiden päällikkö/ Pirjo Mäkilä, Vammaispalveluiden päällikkö/ Sari
Merimaa
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§ 97
Palmu-Porin siivouspalveluiden hankinta
PRIDno-2020-1943
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Cloudian vertailutaulukko liikesalaisuuksilla
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta ja JulkL § 7
2 Cloudian vertailutaulukko ilman liikesalaisuuksia
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 7
3 TP Palmu-Porin siivouspalveluiden hankinta
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta ja JulkL § 7
4 Vertailutaulukko Palmu-Porin siivouspalveluiden hankinta
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta ja JulkL § 7
5 Vertailutaulukko Palmu-Pori
Salassa pidettävä, JulkL 7 §
6 Palmuporin siivouspalvelut sopimusluonnos 12.2.2020
7 Palvelutasokuvaus
Porin perusturvan vanhuspalvelut on kilpailuttanut tehostetun palveluasumisen
yksikön palvelukoti Palmu-Porin siivouspalvelut (KH 21.10.2016 §567, KV 14.11.2016
§164, PETU 28.11.2016 § 250). Palvelukoti Palmu-Porin toiminta käynnistyi 20.3.2017.
Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan sopimuskausi on 2+1 vuotta ja nyt on
käynnissä optiovuosi, joka on päättynyt 31.3.2020. Nykysen toimittajan kanssa
sovittiin jatkoajasta 31.5.2020 asti uuden kilpailutuksen viivästymisen vuoksi.
Määräaikaan mennessä tarjoukset saapuivat yhteensä neljältä tarjoajalta; Lassila &
Tikanoja Oyj, ISS Palvelut Oy, Raikas-Yhtiöt sekä RTK-Palvelut Oy. Kaikki saadut
tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
sekä tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset ja olivat näin ollen kelvollisia vertailuun.
Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus
Tarjouspalvelu.fi/Pori kautta Hilmassa 25.2.-30.3.2020. Hankintamenettely oli avoin.
Osatarjouksia ei hyväksytty.
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.
Tarjouksen valintaperusteet ovat; siivouspalvelun hinta max 60 pistettä ja laatu
(toimintavarmuus, tavoitettavuus, siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja –koneet,
laatutakuu ja palvelun ympäristövaikutukset) max 40 pistettä).
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Tarjouspyynnön mukaisesti tehtiin tarjousten arviointi ja vertailu tarjouspyynnössä
annettujen kriteerien perusteella. Tarjousten arvioinnin ja vertailun perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisin on Raikas-Yhtiöt Oy:n tarjous.
Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy
vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tarjouspyyntöä ja tarjousta
käytetään sopimuksen teon pohjana. Tarjouspyyntö, saapuneet tarjoukset ja
tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjousten vertailutaulukko
on liitteenä.
Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta,
kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tarjouspyyntöä ja tarjousta
käytetään sopimuksen teon pohjana.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Valitaan palvelukoti Palmu-Porin siivouspalveluiden
palveluntuottajaksi tarjouspyynnön ja vaaditut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
täyttävä, tarjousten arvioinnin ja vertailun perusteella tarjouksista
kokonaistaloudellisesti edullisin Raikas-Yhtiö Oy:n tarjous. Sopimuskausi on 2 + 1
vuotta, Mahdollisen optiovuoden käyttö tuodaan päätettäväksi erikseen.
Todetaan, että kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa tehdään
hankintapäätöksen jälkeen ja hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimuksen
Valtuutetaan perusturvajohtaja ja perusturvan controlleri allekirjoittamaan
hankintasopimus.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Toimeksi hankintapalvelut, tarjoajat
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§ 98
Lääkäreiden ostopalvelusopimuksen optiovuosien käyttöönotto
PRIDno-2020-3153
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Liitteet

1 Ostolääkäripalvelut esimerkkisopimus
Porin perusturvalautakunta on päätöksellään 28.11.2018 §242 valinnut
palveluntuottajat ja solminut palveluntuottajien kanssa puitesopimukset koskien
lääkäripalveluiden hankintaa, joka sisältää seuraavat osat:
Osa 1. terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri -palvelut
Osa 2. sairaalapalveluiden osastonlääkäri -palvelut
Osa 3. terveyskeskushammaslääkäri –palvelut
Terveyskeskushammaslääkäri –palveluiden osalta tilaajina ovat myös Säkylän kunta,
Euran kunta ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä.
Sopimuskausi on tarjouspyynnön mukaisesti voimassa sopimuskauden 1.1.2019
–31.12.2020 ja lisäksi on optiomahdollisuus (1+1 vuotta). Mahdollisten optioiden
käytöstä ja kestosta tilaaja päättää ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä ja
ilmoittaa siitä palveluntuottajalle. Mikäli optiot otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot
pätevät sellaisenaan myös niihin.
Kilpailutuksen käynnistäminen tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista. Esitetään
käyttöönotettavaksi Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden
terveyskeskuslääkäri-, sairaalapalveluiden osastonlääkäri- ja
terveyskeskushammaslääkäri –palveluiden hankinnan optiot (1+1) vuosille 1.1.2021 –
31.12.2022 voimassa olevan sopimuksen ja muiden ehtojen mukaisesti.
Sopimuksia on 11 kpl. Liitteenä yksi sopimus esimerkkinä.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää ottaa molemmat optiovuodet (1+1) käyttöön Porin
perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri-, sairaalapalveluiden
osastonlääkäri- ja terveyskeskushammaslääkäri –palveluiden hankinnassa ajalla
1.1.2021 – 31.12.2022.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Toimeksi hankintapalvelut, palveluntuottajat, Anna-Liisa Koivisto, Milla Waltenberg,
Euran kunta, Säkylän kunta, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
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§ 99
Hinnankorotusesitys Diakonpalvelut Oy
PRIDno-2020-2732
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Alkuperäinen, Hinnankorotus Diakonpalvelut 2020
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Hinnankorotus Diakonpalvelut 2020
Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle
29.4.2019 päivätyn kirjeen vammaispalvelulain mukaisesti sijoitetun asiakkaan
palveluhintojen tarkistamisesta 1.7.2020 alkaen.
Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Palvelukoti Honkalan hoitopäivän hinta on
ollut 148,93 (alv 0 %) €/vrk/henkilö.
Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö esittää Palvelukoti Honkalan hoitopäivän
hinnaksi 152,13 (alv 0 %) €/vrk/henkilö 1.7.2020 alkaen. Ateriapäivän osuus
hoitopäivän hinnasta 1.7.2020 on 18 €/vrk/henkilö. Esitetty 3,9 %:n korotusesitys
perustuu Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön mukaan
ansiotasoindeksin mukaiseen korotukseen, jota Porin perusturva on käyttänyt
palvelusetelin arvon korotuksissa keväällä 2020. Vammaispalveluiden päällikkö on
ollut yhteydessä hinnankorotusesityksen laatijaan tarkemmasta hinnankorotuksen
perusteesta ja keskustelussa palveluntuottaja ilmoitti korotusesitykseksi yhden
prosentin.
Porin perusturvalautakunta on linjannut, että hinnankorotuksissa noudatetaan
pääsääntöisesti 1 %:n hinnankorotusta jos korotusperusteista ei ole sovittu
sopimuksessa.
Porin perusturvan vammaispalveluilla on tällä hetkellä Palvelukoti Honkalassa
vähäinen määrä asiakkaita.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön
Palvelukoti Honkalalle 1 %:n hinnankorotuksen 1.7.2020 alkaen, jolloin hoitopäivän
hinta 150,42 €/vrk/henkilö.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
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Tiedoksi
Diakonpalvelut Oy/Aku Keltto, vammaispalvelut/perusturva, laskutus/perusturva
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Kaupunginvaltuusto, § 38,24.02.2020
Perusturvalautakunta, § 100, 28.05.2020
§ 100
Sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön,
valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius
PRIDno-2020-1021
Kaupunginvaltuusto, 24.02.2020, § 38
Valtuutettu Sinikka Alenius (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon
työntekijöiden käyttöön
Kotihoidon henkilökunta tekee arvokasta hoitotyötä kovan kiireen ja työpaineen alla.
Siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Ministeri on tehnyt hyvän työn esittäessään
kotipalvelun työntekijöille maksutonta pysäköintiä.
Nyt Porin kaupungin on syytä helpottaa kotipalvelun henkilökunnan kulkemista eri
työkohteiden välillä. Ehdotan, että kotipalvelun käyttöön hankitaan kaksi tai useampia
sähköautoja. Samalla tulee hankkia muutama sähköpolkupyörä helpottamaan
kulkemista lyhyemmillä matkoilla. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta päivittäisiin
asiakaskäyntimääriin.
Päätös olisi myös ilmastoteko. "
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 28.05.2020, § 100
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kotihoidon käyttöön hankitaan kaksi tai
useampia sähköautoja.
Kotihoidossa hoitajat liikkuvat tällä hetkellä omilla autoillaan. Vuonna 2019 kotihoidon
hoitajien työpäivien matkakustannukset olivat 677 374,22€. Summassa ei ole mukana
esimiesten tai palveluohjaajien matkoja eikä myöskään koulutusmatkoja.
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Vanhuspalveluissa on selvitetty leasing autojen käyttöönottoa ja leasing auton vuokra
on keskimääriin 400–450 €/kk eli vuosikustannukset olisivat noin 5000 € vuodessa/per
auto. Sähköautojen ja sähkö polkupyörien leasing vuokria ei ole selvitetty.
Kotihoitoon tulee hankkia leasing autoja etteivät työntekijät joutuisi ajamaan omilla
autoillaan. Liikkumisen turvallisuus paranisi ja tästä syntyisi myös
kustannussäästöjä. Imagollisesti sähköisten leasing autojen käyttö kohottaisi
kotihoidon arvostusta.
Sähköautojen ja sähköpyörien hankinta on kannatettavaa ja niiden hankinta ja huolto
tulisi tulla tekniseltä puolelta. Myös latauspaikkoja tulisi saada lisää lähelle kotihoidon
tiimitiloja, sekä säilytystilat sähköpyörille.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Peruturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle aloitteeseen edellä olevan
vastauksen.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Kaupunginhallitus/ valmistelu
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§ 101
Satakunnan Yrittäjät ry:n Vetoomus Porin perusturvan alueen yksityinen tehostettu
palveluasuminen
PRIDno-2020-2988
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas
sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi
perusturvajohtaja
Liitteet

1 Vetoomus Porin tehostettu palveluasuminen
2 Liite 2 Vetoomuksen lisäkysymykset Palveluntuottajien kommentit
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29
Satakunnan Yrittäjät ovat toimittaneet perusturvalautakunnalle vetoomuksen (Liite 1).
Vetoomuksen aiheena on Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tuottamisen
ehtojen parantaminen ja Covid 19-epidemiasta johtuvista syistä aiheutuvien
kustannusten huomioiminen palvelutuottajahinnan korottamisessa. Vetoomuksessa
pyydetään tarkistamaan voimassa olevaa palveluntuottamissopimusten hintaa kriisin
alusta tai huhtikuun 2020 alusta lukien tai selvittämään, voisiko sopimukset päivittää
tai kilpailuttaa uudestaan. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen osalta on Porin
yhteistoiminta-alueella sopimuskausi voimassa 1.7.2019-30.6.2021, minkä jälkeen
optiovuodet 1+1. Kiinteähinta 115 euroa/vuorokausi on voimassa 30.6.2021 saakka.
Satakunnan Yrittäjiltä on pyydetty lisäselvitystä 15.5.2020 mennessä vetoomuksessa
olevien Covid 19-epidemiasta johtuvien ennakoimattomien kulujen kustannuksien
muodostumisesta, mistä kustannukset ovat muodostuneet ja kuinka paljon ko.
kustannukset ovat. Liitteessä 2 on Satakunnan Yrittäjilen toimittama lisäselvitys.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Satakunnan Yrittäjien vetoomuksen ja
päättää, että Covid 19-epidemiasta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa
noudatetaan valtioneuvoston, Aluehallintoviraston ja STM:n määräyksiä sekä
voimassaolevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa. Porin YTA-alueella on toimitettu
yksityisille palveluntuottajille Logistiikkakeskuksesta ilmaisia kirurgisia nenä-
suusuojuksia 84 000 kappaletta.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää että ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
voimassaolevien sopimusten osalta ei tehdä vetoomuksessa olleita muutosehdotuksia
tässä vaiheessa sopimuskautta.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
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Tiedoksi
Satakunnan Yrittäjät
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§ 102
Kuntalaisaloite koskien Uimahallin maksut, Toimeentulotukea saavissa talouksissa asuville,
mahdollisuus käydä uimassa ilmaiseksi ja Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuu
PRIDno-2020-1240
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Kuntalaisaloite uimahallin maksuihin liittyen on saapunut Porin kaupungille 4.3.
Samassa kirjelmässä on huomio vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden taksan
lainmukaistamiseen ja liian suurten omavastuuosuuksien perimiseen.
Uimahallin maksuihin esitetään että uimahallin verkkosivuille (www) pitäisi laittaa tieto
siitä että sairauspäivärahaa saavat pääsevät alennetulla maksulla. Lisäksi esitetään
että vastaava alennus myönnettäisiin Meri-Porin uimahallissa ja maa-uimalassa.
Kolmantena esitetään että vastaava alennus myönnettäisiin samansuuruisena myös
kaikille niille porilaisille jotka asuvat toimeentulotukea saavissa talouksissa. Ja
neljäntenä asiana esitetään että köyhimmillekin talouksille tarjotaan mahdollisuus
käydä uimahalleissa ilmaiseksi esimerkiksi kerran viikossa.
Sivistyslautakunta on määrittänyt tietyt ryhmät, jotka ovat uimahallin alennetun
maksun piirissä. Siellä ei ole päätöstä, että sairauspäivärahan saaminen oikeuttaisi
alennukseen. Siten uimahallin verkkosivuille ei voida laittaa tietoa, sillä oikeutta
alennukseen ei ole. Meri-Porin uimahallissa sekä maauimalassa on käytössä samat
alennuskäytännöt kuin keskustan uimahallissa.
Sivistystoimialan kuraattoreilla on käytössä uimalippuja, joita he voivat oman
harkintansa mukaan jakaa oppilaille, joille voisi olla hyötyä ja tarvetta tämän
tyyppisestä liikunnasta. Lisäksi sivistyspuolella on käytössä kiitelty nuorisopassi, mihin
pystytään kohdentamaan tarpeen mukaan etuja samoin perustein, kuin kuraattorit
arvioivat tarvetta.
Porin perusturvassa on sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelun vastuualueella
myönnetty jo vuosien ajan uimalippuja asiakkaille. Keskimäärin noin 500 lippua
vuosittain. Vuonna 2019 esimerkiksi lippuja jaettiin lastensuojleun asiakaslapsille ja
nuorille, tänä vuonna lippuja on jälleen varattujaettavaksi. Aikuissosiaalityön
vastuualueella on toimeentulotukityössä kiinnitetty ja kiinnitetään vastaisuudessakin
huomiota harrastuskuluihin ja suhtaudutaan siinä harkinnan osalta myötämielisesti
uimahallin kohtuukäyttöön. Lisäksi aikuissosiaalityön vastuualue on nyt avannut
keskustelut uimahallin suuntaan ja köyhimpienkin talouksien uimahallikäyntien
maksuttomuutta selvitetään. Jatkossa myös aikuissosiaalityön vastuualueelta voitaisiin
myöntää lastensuojelun tavoin lippuja asiakkaille yksilölliseen harkintaan perustuen.
Porin perusturvan vammaispalveluissa kuljetuspalvelun omavastuuosuudet
määräytyvät linja-autoliikenteen kilometritaksan mukaisesti. Asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista §6 mukaan Vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä
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enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava
maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Porin perusturvan
vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kilpailutus on käynnissä ja syksyllä asiakkaille
käyttöön tulee taksikortti. Tämän jälkeen kaikki kuljetuspalveluasiakkaat maksavat
matkastaan heti matkan jälkeen vain omavastuuosuuden, eikä asiakkaiden tarvitse
enää toimittaa kuitteja vammaispalvelutoimistoon. Samassa yhteydessä määritellään
matkojen omavastuut voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta antaa oheisen lausunnon asiasta aloitteen tekijälle sekä
sivistystoimialalle.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, sivistystoimiala/ Liikunta ja nuorisoyksikön päällikkö
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§ 103
Viranhaltijapäätös osallistumisesta Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen
PRIDno-2020-2996
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Liitteet

1 Perusturvajohtajan päätös osallistua Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen
2 Salainen, Liite 1. Kirje Satakunnan kunnille 07052020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Salainen, Liite 2 tutkimussuunnitelmaluonnoksen tiivistelmä LIBERTY Synopsis
200507
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohdat 20 ja 21
4 Salainen, Liite 3. Dekaani Markus Granlundin arvio
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Perusturvajohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen (18.5.2020 § 100), että Porin
perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia) osallistuu Satakunnan ”
Liberty” RCT-lääketutkimukseen. Tutkimuksen tilaajana toimii Porin kaupunki.
Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto vastaa Satakunnan ”Liberty”
RCT-lääketutkimuksen toteuttamisesta Porin perusturvassa ja tutkimuksen
vastuulääkärinä toimii sairaalapalveluiden ylilääkäri Heidi Luotolahti-Pitkäranta.
Tehty viranhaltijapäätös liitteineen on tämän päätösehdotuksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta merkitsee tehdyn päätöksen tiedoksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
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§ 104
Tiedoksi merkittävät asiat
Toiminnan aloittaneet yritykset/ palveluntuottajat
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on lähettänyt tiedoksi
päätöksiä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta ja ilmoituksen
palvelutoiminnan alkamisesta. Lupa ja uudet toimipaikat on kirjattu palvelujen
antajien rekisteriin. Nyt myönnetyt luvat korvaavat aluehallintoviraston palvelun
tuottajalle myöntämät aikaisemmat luvat. Aikaisempien lupien lopettamisesta on
tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
Palvelujen tuottajalla on velvollisuus päivittää omavalvontasuunnitelmaa siten, että se
on ajantasainen ja kattaa luvassa myönnetyn toiminnan. Toimiluvan saaneet yritykset:
Verve Terapia Oy, V/12733/2020, Jorma Kudjoi
Onnensilmä Oy, Toiminnan aloittamispäivä: 19.5.2020 lukien paitsi
toimipaikkojen Onnensilmä Oy c/o Medilaser Oy, Porin silmäkirurgia ja
Onnensilmä Oy c/o Optikko Kangasniemi Oy osalta 3.6.2020 lukien.
Friskaamo Oy, Aluehallintovirasto on päättänyt, että palvelujen tuottaja
Friskaamon ilmoittamat Luokse, Satakunta toimintayksikön sosiaalipalvelut
talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti.
Toiminnan aloittamispäivä: 1.12.2019.
Toimintansa lopettaneet yritykset/ palveluntuottajat
Kotipalvelu A&M, Annika Toivonen, osoite Salomaantie 26, Lavia. Sähköposti
4.5.2020 Pirjo Mäkilä/ Annika Toivonen
Koski Hoiva Oy, osoite Federleynkatu 9 lh. 2, 33400 Tampere, Y-tunnus:
2695507-5, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen. KoskiHoiva Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta
seuraavassa toimipaikassa:
KoskiHoiva Oy, Kraatarinraitti
(OID-tunnus 1.2.246.10.26955075.10.4)
c/o Rekonen, Kraatarinraitti 3 B 11
33270 Tampere
Toiminnan lopettamispäivä: 01.04.2020
Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään KoskiHoiva Oy:n sähköisessä
potilastietojärjestelmässä.
Potilasasiakirjojen säilyttämisessä tulee noudattaa potilaan asemasta ja
oikeuksista annettua lakia (785/1992) sekä potilasasiakirjoista annettua sosiaali-
ja terveysministeriön asetusta (298/2009).
Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien
rekisteriin.
Lisätietoja asiasta antaa Ylitarkastaja Niina Malila, 0295 209 219, niina.
malila@valvira.fi.
Kirsi Liljeqvist Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta
seuraavassa toimipaikassa: Kirsi Liljeqvist Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Pori
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(OID-tunnus 1.2.246.10.25285129.10.2), Kuninkaantie 3, 28130 Pori. Toiminnan
lopettamispäivä: 14.09.2019. Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään
Mehiläinen Oy:n sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Potilasasiakirjojen
säilyttämisessä tulee noudattaa potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia
(785/1992) sekä potilasasiakirjoista annettua sosiaali- ja terveysministeriön
asetusta (298/2009). Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten
palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa tarkastaja Outi Polso,
puhelin 0295 209 309, sähköposti: outi.polso@valvira.fi.
Onnensilmä Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
(Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta 19.5.2020 lukien
toimipaikoissa Onnensilmä Oy, c/o Medilaser Oy, Seinäjoki (Kauppakatu 23,
60100 Seinäjoki) ja Onnensilmä Oy, c/o Näkö-Kammari Oy (Lauttamuksentie 2,
62200 Kauhava). Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Seinäjoen
toimipaikan osalta Medilaser Oy:n sähköisessä potilastietojärjestelmässä ja
Kauhavan toimipaikan osalta Näkö-Kammari Oy:n sähköisessä
potilastietojärjestelmässä. Lopettaneiden toimipaikkojen toiminnan
päättymisestä on tehty merkinnät yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§83, §84, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95, §100, §102, §103
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
28.05.2020

5/2020

56 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§85, §86, §87, §88, §96, §98, §99, §101
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
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Oikaisuvaatimus
§97
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: Yrjönkatu 6 B 2. 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
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

5/2020

62 (62)

