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§ 37
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Myönnetään Marjukka Palinille puhe ja läsnäolo-oikeus kokoukseen.
Päätös esityksen mukaan.
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§ 38
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Teinonen ja Bia Kaski (varalla Tuomas Koivisto
ja Hannu Peltomäki.).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.2.2021.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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§ 39
Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta nro 14141007
PRIDno-2021-411
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaalityöntekijä Susanne Laatikainen-Koivuniemi irtisanoutuu 28.1.2021 päivätyllä
ilmoituksella perusturvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro 14141007.
Viimeinen palvelussuhteen päivä on 28.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Myönnetään Susanne Laatikainen-Koivuniemelle ero 1.3.2021 alkaen lastensuojelun
sosiaalityöntekijän virasta nro 14141007.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy
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§ 40
Irtisanoutuminen perheneuvojan virasta, Lapsiperheiden palvelut
PRIDno-2021-477
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perheneuvoja Katriina Levola irtisanoutuu 29.1.2021 päivätyllä ilmoituksella
perusturvan lapsiperheiden palveluiden perheneuvojan virasta nro 72175001.
Viimeinen palvelussuhteen päivä on 28.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Myönnetään perheneuvoja Katriina Levolalle ero 1.3.2021 alkaen lapsiperheiden
palveluiden perheneuvojan virasta nro 72175001.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva
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§ 41
Viran nimikkeen muuttaminen, Lapsiperheiden palvelut
PRIDno-2021-576
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Esitetään perheneuvolan päällikön virkasuhteen nro 17021001 muuttamista
lapsiperhepalveluiden päällikön virkasuhteeksi. Muutos perustuu vastuualueen
laajentumiseen ja se pohjautuu THL:n palvelutehtäväluokitukseen. Uusi vastuualue
on aloittanut 1.1.2021 alkaen.
Uusi vastuualue on nimeltään Lapsiperheiden palvelut. Vastuualue koostuu
perheoikeudellisista palveluista, kasvatus - ja perheneuvonnasta, lasten
kuntoutuspalveluista ja perhesosiaalityöstä.
Perheneuvolan päällikkö Maija Löytökorpi on antanut suostumuksensa
virkanimikemuutokseen.
Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen, työaikaan eikä
kelpoisuusehtoihin. Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkka on 4033,00 €
/kk, Työaikamuoto on toimistotyöaika 36,25 h/vko (KVTES III luku 8 §).
Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskoulutus /
kokemus.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää muuttaa perheneuvolan päällikön nro 17021001
virkanimikkeen lapsiperhepalveluiden päällikön viraksi 1.3.2021 alkaen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianomainen, henkilöstösuunnittelija/perusturva, Sarastia Oy
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§ 42
Virkavaali sosiaalityöntekijän valinta, aikuissosiaalityö, sosiaali- ja perhepalvelut
PRIDno-2021-617
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturvakeskuksen sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityön vastuualue on
laittanut hakuun sosiaalityöntekijän viran nro 48390031.
Virka tuli avoimeksi työntekijän siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.
Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön itäisen alueen tiimissä ja työntekijällä
on työpiste myös Ulvilan toimipisteellä
Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityöntekijän KVTES:n 04SOS04A tehtäväkohtainen palkka on 3243,11 €/kk ja
työaika 37,75/vko (KVTES liite 18).
Määräaikaan mennessä tuli kolme hakijaa, joista pätevyyden täytti kaksi hakijaa.
Nämä kaksi hakijaa pyydetiin haastatteluun 11.1.2021. Toinen hakijoista perui
hakemuksensa, eikä saapunut haastatteluun. Lopulta haastateltiin vain yhtä hakijaa.
Haastattelijoina oli sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja
aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak. Hakija perui hakemuksensa
haastattelun jälkeen.
Sosiaalityöntekijän virka julistettiin uudestaan haettavaksi hakuajan päättyessä
12.2.2021. Myös aiemmalta hakukierrokselta saapuneet hakemukset huomioitiin.
Haastatteluun kustutaan kelpoisuusehdot täyttävät hakijat, haastattelijoina sosiaali- ja
perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-
Olejniczak.
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Sosiaailtyöntekijän viran nro 48390031 valintaehdotus esitetään lautakunnan
kokouksessa.

Kokouskäsittely
Esittelijä esittää että Perusturvalautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän viran
nro 48390031 uudelleen haettavaksi ja laajentaa hakukanavia rekrytoinnin
onnistumiseksi.
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Päätös
Perusturvalautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän viran
nro 48390031 uudelleen haettavaksi ja laajentaa hakukanavia rekrytoinnin
onnistumiseksi.
Hyväksyttiin päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Yhteiset palvelut/perusturva
/henkilöstösuunnittelija
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§ 43
Virkavaali johtava lastenvalvoja, lapsiperheiden palvelut
PRIDno-2021-543
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto_Johtavan_lastenvalvojan_virka
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi
johtavan lastenvalvojan viran nro 26151001 ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali-.
ja perhepalveluiden lapsiperheiden palvelut. Hakuaika päättyi 10.2.2021. Hakijoita oli
kaksi, joista molemmat täyttävät kelpoisuusehdot.
Kelpoisuusehtona on ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys.
Johtavan lastenvalvojan tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelukohdan
mukaan 3550,36 €/kk ja työaika on 37,75h/vk (KVTES:n liitteen 18 mukainen).
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja perheneuvolan päällikkö Maija
Löytökorpi haastattelivat hakijoista nro 1 ja nro 2 on haastateltu toisen haun
yhteydessä tammikuussa.
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Johtavan lastenvalvojan viran nro 26151001 valintaehdotus esitetään lautakunnan
kokouksessa.

Kokouskäsittely
Esittelijä esittää että perusturvalautakunta päättää valita Sari Lähdeniemen, YTM
johtavan lastenvalvojan virkaan nro 26151001.
Kelpoisuusehtona on ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys.
Johtavan lastenvalvojan tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelukohdan
mukaan 3550,36 €/kk ja työaika on 37,75h/vk (KVTES:n liitteen 18 mukainen).
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
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Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.
Päätös
Perusturvalautakunta päättää valita Sari Lähdeniemen, YTM johtavan lastenvalvojan
virkaan nro 26151001.
Kelpoisuusehtona on ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys.
Johtavan lastenvalvojan tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelukohdan
mukaan 3550,36 €/kk ja työaika on 37,75h/vk (KVTES:n liitteen 18 mukainen).
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tiedoksi
HR -yksikkö/ Rekry/ Hakijat, valittu, Sarastia Oy, Yhteiset palvelut/perusturva
/henkilöstösuunnittelija
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§ 44
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 26151007, Sosiaali- ja perhepalvelut,
lastensuojelu
PRIDno-2021-602
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 26151007 on jäämässä avoimeksi
irtisanoutumisen takia 1.3.2021 alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän
viralle.
Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen
valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun
tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän
edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on
kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös
lastensuojelulakiin on suunniteltu tulevan vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus, joka
olisi 35 asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 45-50
asiakaslasta. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja
avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817
/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan
hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75
t/vko.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro
26151007 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, lastensuojelun päällikkö
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§ 45
Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48368003, psykososiaaliset palvelut,
Taiteilijankoti
PRIDno-2021-604
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Psykososiaalisten palveluiden Nuorten vastaanotosta on sosiaalityöntekijä
irtisanoutunut virastaan syksyllä 9.10.2020. Vakanssi on ollut täytetty määräaikaisena,
koska käynnissä on ollut pohdinta, tarvitaanko Nuorten vastaanotossa kahta
sosiaalityöntekijää. Perusturva on toteuttamassa sosiaalihuollon Kanta-palveluun
liittymistä, ja psykososiaalisissa palveluissa otetaan käyttöön sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmä, Sosiaalieffica. Tämä edellyttää sosiaalihuoltolain mukaisten
päätösten tekemistä. Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön
omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä.
Psykososiaalisissa asumispalveluissa ei ole yhtään sosiaalityöntekijää.
Asumispalveluissa on kuitenkin sosiaalihuoltolain tarkoittamalla tavalla erityistä tukea
tarvitsevia henkilöitä, joten asumispalveluissa ehdottomasti tarvitaan
sosiaalityöntekijää.
Nuorten vastaanotossa oleva sosiaalityöntekijän virka on siirrettävissä
asumispalveluihin. Asumispalveluista (Taiteilijankodista) on siirrettävissä
suostumuksensa perusteella yksi sairaanhoitaja Nuorten vastaanottoon, josta ei ole
mitään mahdollisuutta vähentää työntekijöiden määrää nuorten psykososiaalisen
tuen tarpeiden jatkuvasti lisääntyessä. Nuorten vastaanottoon jää edelleen yksi
sosiaalityöntekijä. Taitelijankodin toimintaa ja henkilökunnan työntekijöiden
tehtävänkuvia kehittämällä Taitelijankodin toiminta pysyy hyvällä tasolla jatkossakin.
Sosiaalityöntekijän työkenttä on psykososiaaliset asumispalvelut kokonaisuudessaan,
vaikka sijoituspaikka on Taiteilijankoti.
Talousarviossa on varattu määräraha ko. sosiaalityöntekijän viralle nro 48368003,
tehtäväkohtainen palkka 3.243,11 €/kk, kustannuspaikka on 14120612. Työaika on
37,75 h/vko KVTES liite 18. Sosiaalityöntekijä kuuluu hinnoittelukohtaan 04SOS04A.
Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka
lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot
sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
2722005, 3 §)
ESITYS: Esitetään sosiaalityöntekijän viran nro 48368003 täyttöä ulkoisella haulla.
Ensimmäinen sijoituspaikka on Taiteilijankoti, kp 14120615
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran, 48368003,
täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, psykososiaalisten palveluiden päällikkö
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Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021
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§ 46
Täyttölupapyyntö, perheneuvojan virka, 72175001, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden
palvelut
PRIDno-2021-601
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaali- ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa, kasvatus- ja
perheneuvonnassa oleva perheneuvojan virka nro 72175001 tulee avoimeksi 1.3.2021
alkaen. Perheneuvoja on irtisanoutunut perheneuvojan virasta.
Palvelussuhteen päättymispäivä on 28.2.2021.
Kasvatus- ja perheneuvonnan perheneuvojat vastaavat yta-alueen lapsiperheiden
kasvatus- ja perheneuvontapalveluista, perheasioiden sovittelusta sekä muiden
viranomaisten konsultoinnista yhdessä lapsiperheiden palveluiden moniammatillisten
työyhteisön kanssa. Perheneuvojan viran täyttäminen on tärkeää, jotta yta-alueen
lapsille ja heidän perheilleen pystytään turvaamaan lain edellyttämät kasvatus- ja
perheneuvonnan palvelut. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasmäärät ovat
kasvaneet vuosittain 10-15% usean vuoden ajan. Koronan mukanaan tuomat
sosiaaliset vaikutukset perheille ovat lisänneet tarvetta entisestään.
Kelpoisuusehtona on laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä kasvatus- ja
perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vastaava riittävän pituinen lasten ja
perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus
(esim. uusperheneuvoja) tai Valviran hyväksymä erityistason perheterapiakoulutus.
Työaika on KVTESin liite 18 mukainen eli 37,75 h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on
3474,06€/kk, hinnoittelu 04SOS04A.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perustuvalautakunta päättää lähettää perheneuvojan viran nro 72175001
täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021
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§ 47
Täyttölupapyyntö ja virkanimikemuutos, palveluohjaajan virka, 37915003, vanhuspalvelut
PRIDno-2021-603
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Iäkkäiden palvelurakenteen muutoksessa painopiste on ennalta ehkäisevissä ja
kotihoitopalveluissa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 edellyttää, että kunnan
käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-
ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista
asiantuntemusta. Palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, jossa
arvioidaan asiakkaiden palveluiden tarvetta. Arvioita tehtäessä huomioidaan kaikki
vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut, joiden
avulla asiakas pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hoidon
ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Kotihoidossa
tullaan ottamaan kevään 2021 alkaen kotihoidon arviointijakso, joten
asiakasohjauksen kolmen kotihoidon palveluohjaajan resurssit eivät riitä ,
koska palveluohjaajille kevään 2021 aikana siirtyy päätöksenteko kotihoidon
esimiehiltä kotihoidon aloittamisesta sekä tukipalveluista. Koska päätöksenteko on
julkisen vallan käyttämistä, yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan
virkasuhteinen henkilö, joten esitetään, että Kyläsaaren vanhuspalveluiden esimiehen
virkapohja 37915003 siirretään palveluohjaajan viraksi. Määräraha palveluohjaajan
virkaan siirretään palvelukeskus Himmelistä avoimeksi tulleista kahden lähihoitajan
työsuhteesta nro 73493905 ja 72493848
Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on
36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä
hetkellä 2427,32 €/kk.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden esimiehen
virkapohjan 37915003 palveluohjaajan virkapohjaksi. Samalla perusturvalautakunta
päättää lähettää palveluohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus

2/2021

19 (67)

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021
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§ 48
Täyttölupapyyntö ja virkanimikkeen muutos, vastaavan ohjaajan virka 54980017,
lastensuojelulaitos Karhunsyli
PRIDno-2021-606
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelussa on avautumassa 1.7.2021 alkaen
uusi lastensuojelulaitos Karhunsyli. Karhunsyli sijaitsee Väinölässä ja se tulee olemaan
kaksiosastoinen yksikkö, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti pitkäaikaista sijoitusta
tarvitseville 13-17 –vuotiaille lapsille. Henkilökuntaa Karhunsylissä tulee olemaan 16
sosiaaliohjaajaa tai ohjaajaa sekä esimiehenä toimiva vastaava ohjaaja.
Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata osastojen toiminnan toteutumisesta, työn
suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta, taloudesta ja
henkilöstöhallinnasta. 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.Pyydämme täyttölupaa
vastaavan ohjaajaan viralle. Samalla esitetään, että perusturvalautakunta päättää
muuttaa talousasiantuntijan virkanimikkeen, nro 54980017 vastaavan ohjaajan viraksi.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen
sosiaaliohjaajan kelpoisuus, esimerkiksi sosionomi AMK sekä riittävä
johtamiskokemus.Työ on kolmivuorotyötä (jaksotyö 116,25 h 3 viikkoa). Palkkaus
määräytyy KVTES:n hinnoittelukohta 04SOS030 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on
2,851,21 €/kk.
Vakanssi on välttämätön laadukkaan lastensuojelutyön turvaamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää muuttaa talousasiantuntijan viran nro 54980017
vastaavan ohjaajan viraksi. Samalla perusturvalautakunta päättää lähettää vastaavan
ohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, lastensuojelun päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021
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§ 49
Täyttölupapyyntö, psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virka, 37915005, ja
psykososiaalisten asumispalveluiden esimiehen virka, 79454001, terveys- ja
sairaalapalvelut, psykososiaaliset palvelut
PRIDno-2021-647
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvassa on täyttämättä psykososiaalisten asumispalveluiden esimiehen
virkasuhde n:ro 79454001 ja laitospalveluiden esimiehen virkasuhde n:ro 37915005.
Psykososiaalisten laitospalvelujen esimies on irtisanoutunut virastaan 1.6.2020 alkaen
ja asumispalveluiden esimies 1.9.2020 alkaen.
Psykososiaalisten asumispalveluiden ja laitospalveluiden esimiestehtävät ovat vaativia
esimiestehtäviä ja edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Psykososiaalisten
palveluiden esimiehen vastuut, työnjohdolliset ja muut hallinnolliset tehtävät ovat
lisääntyneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Lisäksi sosiaalihuollon
Kantapalvelu-uudistuksen myötä päätöksenteko muuttuu ja esimiehen hallinnolliset
tehtävät lisääntyvät.
Psykososiaalisten asumispalvelujen esimiestehtävän tarkoituksena on vastata
psykososiaalisten asumispalveluiden toiminnan kehittämisestä ja välittömästä
esimiestyöstä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia koskevien asumispäätösten
tekemisestä omiin palveluihin sekä ostopalveluyksiköihin. Asumispalvelujen esimies
vastaa mielenterveys- ja päihdeperustaisista asumispalveluista ja omien yksiköiden
välittömästä esimiestyöstä. Työhön kuuluvat lähiesimiehen tehtävät Taiteilijankodissa,
Veturissa ja Liikkuvassa tuessa. Merkittävä osa työtä on yksityisten
asumispalveluntuottajien kanssa tehtävä työ ja tähän sisältyvä asumispalvelujen
ostaminen ja toiminnan valvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu yhteistyön sekä
palvelutoiminnan kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö-
kuin yksityisellä sektorilla. Esimiestehtävään kuuluu asiantuntijoiden ja monialaisten
asiantuntijapalveluiden johtamista ja kehittämistä asiakaskunnan haastavissa
elämäntilanteissa. Tehtävään sisältyy myös psykososiaalisen työn asiantuntijatehtäviä,
mm. monisektoristen työryhmien vetovastuita.
Laitospalvelujen esimiehen tehtävänä on vastata psykososiaalisten laitospalveluiden
toteuttamasta päihde- ja muiden riippuvuusongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta
päihdehuollon laitospalveluissa Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Työhön
kuuluvat lähiesimiehen tehtävät katkaisuhoitoasemalla, kuntoutumisyksikössä,
kotikatko Klaarissa (kotona toteutuva alkoholikatkaisu) sekä kurssimuotoisessa
päiväkuntoutuksessa. Tehtävään kuuluu myös yhteistyön sekä palvelutoiminnan
kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö- kuin yksityisellä
sektorilla. Lisäksi päihde- ja riippuvuuskuntoutuspalveluiden hankkiminen yksityisiltä
palveluntuottajilta on osa laitospalveluiden esimiehen tehtävää.

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021
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Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta
esimiestyöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan perehtyneisyys ja
kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja
sen yhteistyökumppaneista ja näihin liittyvästä toiminnasta sekä kykyä osaamisen
kehittämiseen ja sen johtamiseen. Talousarviossa on määrärahat virkoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää lähettää psykososiaalisten palveluiden esimiesten
virkojen nro 79454001 ja nro 37915005 täyttölupapyynnöt julkisella haulla
kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021
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§ 50
Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
PRIDno-2021-605
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja
potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden,
vanhuspalveluiden sekä sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet
perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka
perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,
tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina
ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, kotihoidon resurssin
turvaaminen, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma
vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain
mukaisen toiminnan vaatimus. Lastensuojelun Karhunsyli on tänä vuonna avautuva
lastensuojelulaitos, johon on määritelty oma henkilökuntaresurssi ja määräraha on
varattu jo tälle vuodelle. TA21 on varattu myös 200 000€:n määräraha viiden
perhetyöntekijän palkkaamiseen nyt toimivien kolmen koulujen perhetyöntekijän
lisäksi. Muilta osin esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää, koska
pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin. Täyttölupaa haetaan seuraaviin
työsuhteisiin

Sosiaali- ja perhepalvelut
johtavan sosiaalityöntekijän työsuhde, 14423003, Satakunnan lastensuojelun
kehittämisyksikkö -> ulkoinen haku
koulujen perhetyöntekijän työsuhteet, (5kpl) , sosiaali- ja perhepalvelut -> ulkoinen
haku, uusia työsuhteita
sosiaaliohjaajan työsuhde (12kpl), Lastensuojelulaitos Karhunsyli, Lastensuojelu ->
ulkoinen haku, osaan sosiaaliohaajan työsuhteisiin mahdollisesti sisäisiä siirtoja,
jolloin täyttölupapyyntö kohdistuu siirtyjän yksikköön
sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660047 ja 71630013, Lastensuojelulaitos Pellava ,
Lastensuojelu -> ulkoinen haku
Vanhuspalvelut
sairaanhoitajan työsuhde, 46490248, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito ->
vakinaistaminen ilman hakua
sairaanhoitajan työsuhde, 46490358, vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito ->
ulkoinen haku

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021
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lähihoitajan työsuhde, 22800132, vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen
haku
lähihoitajan työsuhde, 3kpl, 73493061, 73493062, 71858368, vanhuspalvelut,
Kiilarinteen palveluasunnot -> ulkoinen haku
määräaikainen vanhuspalveluiden esimiehen työsuhde, Palvelukoti Kyläsaari ->
nykyinen sijainen jatkaa
sairaanhoitajan työsuhde, 46490286, vanhuspalvelut ja terveys- ja sairaalapalvelut,
Noormarkun osasto -> ulkoinen haku
Terveys- ja sairaalapalvelut
sairaanhoitajan työsuhde, 2kpl, terveys- ja sairaalapalvelut, Läntinen Sotekeskus ->
sisäinen haku/osatyökykyinen
lähihoitajan työsuhde, 73493182, terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti lyhytaikaisosasto
T5 -> sisäinen haku
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnöt
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021
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§ 51
Hinnankorotusesitys 1.1.2021 Mehiläinen Oy, alkaen koskien maksusitoumusasiakkaita
PRIDno-2020-5332
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Merimaa
sari.merimaa@porinperusturva.fi
vammaispalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Hinnankorotusesitys, Mehiläinen
Mehiläinen Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 30.9.2020 päivätyn
kirjeen vammaisten asumispalvelujen palveluhintojen tarkistamisesta 1.1.2021 alkaen.
Mehiläinen Oy esittää vammaisten asumispalvelujen kaikkiin tuotteisiin 2,62 %:n
hinnankorotusta. Vuokriin esitetään 2,0%:n hinnankorotusta.
HInnankorotukset perustuvat Mehiläinen Oy:n mukaan työvoimakustannusten
(palkankorotukset ja mitoituksen muutos sekä välillisen työn lisäntyneet
kustannukset), elintarvikekustannusten ja hoitotarvikkeiden hinnan nousuun sekä
epidemiasta johtuvien suojatarvikkeiden määrän kasvuun ja niiden hinnan nousuun.
Tällä hetkellä Hoivapalvelut Mehiläinen Oy:n Villa Luodon hoidon hinnat ovat 150,49
euroa/vuorokausi, 169,00 euroa/vuorokausi ja 199,30 euroa/vuorokausi sekä
tilapäishoidon hinta 99 euroa/vuorokausi. Oma koti Onnissa on viisi (5)
palveluluokkaa. Tällä hetkellä hoidon hinnat ovat 85 euroa/vuorokausi, 135 euroa
/vuorokausi, 180 euroa/vuorokausi, 245 euroa/vuorokausi, 305 euroa/vuorokausi.
Perusturvalautakunta on linjannut, että asumispalveluissa hinnankorotukset voivat
olla enintään 1 % vuodessa. Hoivapalvelut Mehiläinen Oy:n esittämä 2,6 %:n korotus
hoivan hintoihin ei noudata perusturvalautakunnan linjausta.

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021
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Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Mehiläinen Oy:n 1%:n hinnankorotuksen
1.1.2021 alkaen.
1.1.2021 Hoivapalvelut Mehiläinen Oy:n Villa Luodon hoidon hinnat ovat täten 151,99
euroa/vuorokausi, 170,69 euroa/vuorokausi ja 201,29 euroa/vuorokausi sekä
tilapäishoidon hinta 99,99 euroa/vuorokausi. Oma koti Onnin hoidon hinnat ovat
täten 85,85 euroa/vuorokausi, 136,35 euroa/vuorokausi, 181,80 euroa/vuorokausi,
247,45 euroa/vuorokausi, 308,05 euroa/vuorokausi.
Hinnankorotus koskee vain suorahankintana ostettua palvelua. Porin
perusturvalautakunta määrittelee erikseen palvelusetelillä tai
mahdollisen kilpailutuksen kautta tuotetun palvelun hinnan.

Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Mehiläinen Oy, ostolaskut/perusturva, vammaispalvelut/perusturva
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Perusturvalautakunta, § 246,26.11.2020
Perusturvalautakunta, § 52, 18.02.2021
§ 52
Attendo Oy, hinnantarkistus
PRIDno-2020-5298
Perusturvalautakunta, 26.11.2020, § 246
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Merimaa
sari.merimaa@porinperusturva.fi
vammaispalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Attendo Oy hinnantarkistuskirje.
Attendo Oy konsernin tytäryhtiöineen 30.9.2020 päivätyllä kirjeellä on esittänyt
tehostetun palveluasumisen, palvelu- ja tukiasumisen, päivätoiminnan hinnan
tarkistamista sopimuksen mukaisesti 3,8 % perustuen Sosiaali- ja terveysalan
tuottajahintaindeksin 3,8 % nousuun. Lisäksi aterioiden hintoja tarkistetaan 3,8%
vastaavin perustein.
Perusturvan linjauksen mukaan hinnankorotukset voivat olla enintään 1% vuodessa.
Attendo Oy konsernin tytäryhtiöineen esittämät korotukset eivät noudata
hinnankorotusten linjausta.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Attendo Oy konsernin ja tytäryhtiöiden 1 %:n
hinnankorotuksen 1.1.2021 alkaen. Korotus koskee vain suorahankintaa.
Palvelusetelillä tai mahdollisen kilpailutuksen jälkeen tuotetun palvelun hinta
määräytyy perustuvalautakunnan päätöksien mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 18.02.2021, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Merimaa
sari.merimaa@porinperusturva.fi
vammaispalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Liite 4 Turun hallinto-oikeuden päätös 14-0273-1
2 Attendo oikaisuvaatimus
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Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2020 §246 päättänyt Attendo Oy:n
Porin perusturvalle 30.9.2020 päivätyn indeksiehtoa koskevan hinnankorotuspyynnön
perusteella tarkastaa Attendo Oy:n asumispalveluiden sekä päivätoiminnan
palveluhintoja 1 % korotuksella 1.1.2021 alkaen. Attendo Oy:n hinnankorotusvaatimus
indeksiehdon soveltamisen perusteella on ollut 3,8 %:a. Perusturvalautakunta on
päätöksellään noudattanut tekemäänsä linjausta siitä, että indeksiin perustuvat
hinnankorotukset voivat olla vuosittain enintään 1 %
.
Attendo Oy on 18.12.2020 esittänyt oikaisuvaatimuksen, jossa Attendo Oy vaatii Porin
perusturvalautakuntaa oikaisemaan tekemänsä virheellisen päätöksen. Vaatimuksen
perusteeksi on esitetty korotusperusteet henkilöstökustannusten 2,62% ja
kiinteistökustannusten 0,6%:n osalta. Pelkästään näiden, henkilöstöön ja kiinteistöön
liittyvät kustannuskasvut tuovat Attendo Oy:n mukaan kustannuksiin noin 3%
kasvupaineen. Näiden lisäksi Attendo kiinnittää myös Covid-19-pandemian
aiheutamiin kustannuksiin. Vaatimusta on lisäksi perusteltu Turun hallinto-oikeuden
päätöksellä 14/0273/1.
Attendo Oy on tehnyt puitesopimuksen kehitysvammaisten autetun asumispalvelun
tuottamisesta 2014. Sopimuksen voimassaoloaika optiovuosineen on päättynyt
31.12.2018. Hankintaa on sopimuksen mukaisin ehdoin jatkettu
perusturvalautakunnan 29.8.2019 § 178 (Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden
sekä työ-ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet PRIDno-2019–3913) tekemän
päätöksen mukaisesti siihen asti, kunnes uusi sopimus on kilpailutettu.
Asumispalveluiden osalta hankintasopimus päättyi 31.12.2108 ja työ- ja
päivätoiminnan osalta 28.2.2019. Perusturvalautakunta on hyväksynyt ko. palveluiden
puitesopimusten jatkamisen siihen saakka kunnes uusi hankintamenettely on saanut
lain voiman. Porin perusturvalautakunta päätti 24.9.2020 § 174 vammaispalvelujen
asumisen ja työ-ja päivätoimintojen palvelusetelin käyttöönotosta.
Vuonna 2014 allekirjoitetussa puitesopimuksessa ei ole mainittu
indeksileikkuria. Myös Attendo Oy on tehnyt vuonna 2014 vastaavan sisältöisen
puitesopimuksen Porin perusturvan kanssa.
Porin perusturvalautakunta on päättänyt suojaimien korvaamisesta yksityisille
ostopalvelun tuottajille. Nämä korvaukset on haettavissa palveluntuottajille
annettavan ohjeistuksen mukaisesti erillisinä hinnankorotuseirtyksistä.
Hinnankorortusesityksen mukaisesti katsotaan, että yli 3%:n kustannukset ovat näitä
covid-19-pandemian aiheuttamia lisäkustannuksia. Esityksen mukaisesti tämä osuus
olisi täten 0,8 %.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Attendo Oy:n 3 %:n korotuksen 1.1.2021
alkaen.

Päätös
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Perusturvalautakunta
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Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Tiedoksi
Attendo Oy, asiamies Jarno Piltonen, ostolaskut/perusturva, vammaispalvelut
/perusturva
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§ 53
Vammaisille tarkoitettujen määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien
kohdentaminen 1.3.2021 alkaen
PRIDno-2020-6448
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Vammaisille tarkoitetuttujen määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien
kohdentaminen 1.3.2021 alkaen
Järjestämisvelvollisuus
Vammaispalvelulain 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille
tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on
otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve.Määrärahasidonnaisia palveluja
ja tukitoimia järjestetään kunnan tähän tarkoitukseen varaamien määrärahojen
puitteissa. Määrärahasidonnaisten palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee johtua
vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen. Hakijalla tulee olla
kotikuntalain mukainen kotipaikka Merikarvialla, Porissa tai Ulvilassa.
Lakien suhteet
Vammaispalvelulain mukaisia palvelu- ja tukitoimia järjestetään silloin, kun
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain
nojalla (Vpl 4 §). Asiakas voi saada apuvälineitä ensisijaisesti esimerkiksi lääkinnällisen
kuntoutuksen kautta. Vammaispalvelulaki tulee sovellettavaksi, jos ensisijaisilla
palveluilla ja tukitoimilla ei voida poistaa vammasta aiheutunutta tarvetta tai haittaa.
Kehitysvammalaissa tarkoitetulle henkilölle järjestetään ”… hänen vammaisuutensa
edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti vammaispalvelulain nojalla siltä osin
kuin ne ovat hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin
hänen etunsa mukaisia” (Vpl 4 §).
Vammainen henkilö
Vammaispalvelulain 2 §:n vammaisuuden yleismääritelmän mukaan vammaisella
henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
Vammaispalvelulain mukaisten tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen
henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan
jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.
Vammaisten henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja tukitoimien
järjestämisperiaatteena on, että ne tukevat henkilön omatoimista suoriutumista.
Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet
Koska vammaisille tarkoitetut määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet ovat
sellaisia, joita kunta järjestää talousarviossa vammaispalveluihin ja tukitoimiin
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varattujen määrärahojen puitteissa, se voi priorisoida niiden myöntämistä yksilöllisen
tarveharkinnan perusteella eniten palvelujen tarpeessa oleville ja kunnassa kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille. Tilanteessa, jossa kunnan
vammaishuoltoon varatut määrärahat eivät riitä vastaamaan kunnassa esiintyvään
tarpeeseen, voi kunta priorisoida eli suunnata määrärahoja asettamalla palvelun
hakijat etusijajärjestykseen. Priorisointia voi tehdä ainoastaan arvioimalla, millaisia
toimintarajoituksia vamma aiheuttaa ja mitkä vammaispalvelulain tarkoittamat
palvelut ja tukitoimet kunnassa edesauttavat parhaiten henkilön selviytymistä
päivittäisistä toimista.
Kunta voi kohdentaa määrärahoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville
henkilöille, esimerkiksi vaikeavammaisille henkilöille. Kunta voi myös suunnata
määrärahasidonnaisiin palveluihin tai tukitoimiin varattuja määrärahoja esimerkiksi
niihin välttämättömiin päivittäisiin toimiin, jotka edesauttavat henkilön selviytymistä
kotona, työelämässä tai opinnoissa. Määrärahojen kohdentaminen on tehtävä siten,
ettei kuntalaisten yhdenvertaisuutta loukata. Yhdenvertaisuutta loukkaavaa ei ole
esimerkiksi asettaa etusijalle työssä käymisen tai opiskelun vuoksi vaikeimmassa
asemassa olevia henkilöitä (mm. KHO 2002:268).
Määrärahasidonnaisina palveluina ja tukitoimina voidaan myöntää:
Kuntoutusohjaus
Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä
ohjaaminen sekä vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn ja
kuntoutusedellytysten tukeminen ja parantaminen sekä toimintamahdollisuuksien
lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen.
Sopeutumisvalmennus
Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön ja hänen
perheensä sosiaalista toimintakykyä. Vammaispalveluna toteutettu
sopeutumisvalmennus voi olla esimerkiksi:
korvaavien kommunikaatiomenetelmien, viittomakielen tai tukiviittomien
opetus, jota voidaan järjestää ryhmä tai yksilöopetuksena
liikkumistaidon ohjaus
Arvioitaessa sopeutumisvalmennuksen tarpeellisuutta tarvitaan hakemuksen liitteeksi
asiantuntijalausunnot. Esimerkiksi tukiviittomien opetukseen tarvitaan
puheterapeutin lausunto. Sopeutumisvalmennuksena ei pääsääntöisesti tueta loma-
tai virkistystoimintaa.
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
Tukitoimi on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee
välinettä liikkumisessa, kanssakäymisessä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessa
kotona, työssä tai vapaa-aikana, eikä sitä kustanneta lääkinnällisenä kuntoutuksena.
Tavoitteena on, että henkilö selviytyy mahdollisimman itsenäisesti päivittäisissä
toimissaan.
Tietotekniset laitteet, kuten tietokone ja sen apuohjelma, joiden tarve johtuu henkilön
vammasta tai sairaudesta ja jotka edistävät vammaisen henkilön selviytymistä
päivittäisistä toiminnoistaan, ovat yleensä luettavissa lääkinnällisen kuntoutuksen
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apuvälineisiin. Tavanomaiseen käyttöön tuleviin kodinkoneisiin, joilla ei ole tekemistä
itse vamman tai sairauden kanssa, ei myönnetä tukea.
Välineet ja laitteet voidaan antaa käyttöön maksuttomasti tai myöntää omaksi, jolloin
asiakas maksaa puolet (50%) hankintahinnasta. Mikäli vakiomalliseen välineeseen,
koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman edellyttämiä
muutostöitä, korvataan ne kokonaisuudessaan todellisten kustannusten mukaisesti
määrärahojen sallimissa rajoissa.
Korvaus auton hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin (autoavustus) sekä
muutostyöt
Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan vammaisen henkilön opiskelua, työssäkäyntiä
tai vaikeavammaisen lapsen jokapäiväisiä kuljetusmahdollisuuksia. Korvauksen
saamisen edellytyksenä on hakijan vammaisuus, säännöllinen ja päivittäinen
kuljetustarve sekä muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elämään liittyvät
perustelut oman auton tarpeesta. Mikäli avustuksen myöntämistä joudutaan
rajaamaan määrärahojen riittämättömyyden vuoksi, tehdään ratkaisut asiakkaiden
etusijajärjestys huomioiden. Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat työssäkäyvät,
opiskelevat, autoa itse ajavat vaikeavammaiset sekä lapset ja nuoret, joiden
kuljettamisessa heidän perheensä tarvitsee auton lisälaitteita.
Avustus on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen. Korvauksen määrää
laskettaessa auton hinnasta vähennetään hakijan saama autoveronpalautus,
vaihtoautosta saatu myyntihinta ja mahdolliset alennukset. Auton kohtuuhintaisuutta
määriteltäessä otetaan huomioon vamman tai sairauden edellyttämä välttämätön
tarve. Vammaiselle henkilölle soveltuvan kohtuuhintaisen auton korvattavaksi tulevan
hankintahinnan määrittely tapahtuu tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti avustusta
myönnetään puolet auton hinnasta mutta kuitenkin enintään 4000€-5000€.
Euromääräisen rajan asettaminen on todettu vallitsevassa oikeuskäytännössä
mahdolliseksi yleinen järjestämisvelvollisuus, määrärahojen kohdentaminen eri
tuensaajaryhmille sekä hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen huomioon
ottaen (KHO 2006:55).
Välttämättömiä muutostöitä ovat sellaiset tekniset ratkaisut, joiden avulla
vakiomallista konetta tai laitetta voidaan ylipäätänsä käyttää. Mikäli muutostyö vain
parantaa vakiomallisen laitteen käyttöominaisuuksia tai se on muutoin hyödyllinen tai
omaa esteettisiä arvoja, ei kyse ole korvattavasta välttämättömästä muutostyöstä.
Mikäli auton lisävarusteet ovat automallin vakiovarusteina, ei niitä voida pitää
sellaisina vakiomalliseen välineeseen ja laitteeseen tehtyinä vamman vaatimina
välttämättöminä muutostöinä, jotka tulisivat erikseen korvattavaksi.
Esimerkiksi välttämättöminä auton lisälaitteina voidaan pitää:
kääntyvä istuin
pyörätuolin kiinnikkeet
pyörätuolin nostolaite
käsihallintalaite
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon aika edellisen autoavustuksen
myöntämisestä. Vammaisen henkilön tulee pystyä näyttämään edellytykset ja
perusteet hakemuksessaan auton vaihtoon. Riittävä peruste ei ole se, että auton
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vaihtoa riittävän usein esim. 3 -5 vuoden välein on pidettävä auton taloudellisen
käytön kannalta järkevänä ja perusteltuna. Tämä syy autoon vaihtoon ei ole
vammaispalvelulain tarkoittama peruste myöntää korvausta uuden auton
hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin. Mikäli asiakkaan tilanne ja olosuhteet ovat
oleellisesti muuttuneet, aikaisemmin saadun avustuksen ajankohdalla ei ole
merkitystä. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan sairaudesta tai vammasta johtuvaa
pysyvää muutosta asiakkaan toimintakyvyssä.
Ylimääräiset vaatetuskustannukset
Tukitoimi on tarkoitettu henkilölle, jonka vamma tai sairaus edellyttää vaatteiden
teettämistä, isoja muutostöitä tai aiheuttaa vaatteiden normaalia suurempaa
kulutusta eikä henkilö voi vammansa vuoksi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai
kenkiä. Tavoitteena on, että vammainen henkilö voi hankkia itselleen sopivan
vaatetuksen samoin kustannuksin kuin muut kuntalaiset.
Kustannukset korvataan varattujen määrärahojen puitteissa, kun asiakas teettää
itselleen vaatteita, korjaa valmiita tai kovan kulutuksen vuoksi tarvitsee runsaasti
vaatteita tai esim. eripariset kengät. Tarve arvioidaan tehdyn keskivertokulutukseen
suhteutetun kohtuullisuusarvion ja lääkärinlausunnon perusteella.
Ylimääräiset erityisravintokustannukset
Vammaiselle henkilölle voidaan korvata erityisravinnon hankkimisesta aiheutuvat
ylimääräiset kustannukset. Välttämättömien, ylimääräisten kustannusten korvauksen
suuruutta laskettaessa otetaan huomioon erityisravintokustannusten ja
tavanomaisten ruokakustannusten erotus sekä ensisijaisten tukimuotojen kautta
saatu taloudellinen apu, kuten vammaistuki, eläkkeensaajan hoitotuki tai
sairausvakuutuslain perusteella myönnetty tuki. Lääketieteellisesti täytyy olla
yksityiskohtaisesti selvitetty, että vamma tai sairaus välttämättä edellyttää
erityisravinnon tai -valmisteen käyttöä. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön
suositus ei ole riittävä.
Muut lain tarkoitusen toteuttamiseksi myönnettävät palvelut ja tukitoimet.
Muut taloudelliset tukitoimet
Muita taloudellisia tukitoimia voidaan varattujen määrärahojen puitteissa myöntää
tarpeen ollessa välttämätön.
Esitys on ollut vammaisneuvoston tarkastettavana eikä siihen ole esitetty muutoksia.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vammaisille tarkoitetuttujen
määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien kohdentamisen 1.3.2021 alkaen
esityksen mukaisesti.
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Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Porin perusturvan vammaispalvelut
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§ 54
Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelma vuoteen 2025
PRIDno-2021-419
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Elinvoima- ja ympäristölautakunta - 27.01.2021 klo 1630
2 LAUSUNTO Merikarvian vanhusneuosto, Vanhuspalveluiden suunnitelma
3 Pöytäkirjan_ote_Tekninen_lautakunta___26.01
4 Pöytäkirjan_ote_Sivistyslautakunta___02.02
5 LAUSUNTO Porin vanhusneuvost 3.2.21
6 Iäkkäiden suunnitelma vuoteen 2025
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista edellyttää, että kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona
asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana
kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on
tarkistettava valtuustokausittain.
Suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen
vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien
palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden
toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
tahojen kanssa.
Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön
asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan
päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 §:ssä tarkoitettua talousarviota ja -
suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja
hyvinvointikertomusta.
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Edellinen Porin yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden suunnitelma vuoteen 2020
hyväksyttiin valtuustossa 10.2.2014 §16. Viime hallituskaudella 2018 tehtiin
maakunnallinen vanhuspalveluiden Ikästrategia. Syksyn 2020 aikana työstettiin uutta
vanhuspalvelusuunnitelmaa ja samalla odotettiin kansallisia linjauksia.
Lokakuussa 2020 tuli uusi päivitys vanhuspalvelulakiin muun muassa
ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen ja asiakkaan arviointiin. Lisäksi
lokakuussa 2020 julkaistiin Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena
ikäkyvykäs Suomi.
Iäkkäiden palveluiden suunnitelmaa käsiteltiin Porin perusturvan johtoryhmässä
24.11.2020 ja sen jälkeen pyydettiin Porin perusturvan vastuualueiden kommentit
10.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen työryhmä kävi kommenttiehdotukset lävitse ja
lähetti Iäkkäiden palveluiden suunnitelman Porin, Ulvilan ja Merikarvian
vanhusneuvostoille, sekä Porin kaupungin hallintokunnille lausunnolle. Lausunnot
pyydettiin 31.1.2021 mennessä.
Lausuntoja on tullut 7.2.2021 mennessä Porin vanhusneuvostolta, Porin
Sivistyslautakunnalta, Porin Tekniseltä lautakunnalta, Merikarvian vanhusneuvostolta,
Porin Elinvoima- ja ympäristölautakunnalta.Ulvilan vanhusneuvosto hyväksyi
suunnitelman ilman kommentteja. kokouksessaan 4.2.2021.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta hyväksyy Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman
vuoteen 2025. Perusturvalautakunta esittää suunnitelman kaupunginhallitukselle
edelleen toimitettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietojen antaja Vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula, perusturvakeskus, puh.
044 701 4463
Äänestykset
EI= Irma Roinisen ehdottamana ja Mika Ahon kannattamana. Palautetaan asia
uudelleen valmisteluun.
Jaa
Bia Kaski
Antti Koskela
Marja Sillanpää
Hanna Hildén
Ei
Tuomas Koivisto
Irma Roininen
Heidi Teinonen
Rauli Taimi
Anne Mäntylä
Mirva Heino
Simo Korpela
Mika Aho
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Sakari Aalto
Anne Granholm
Sonja Myllykoski
Jyri Astokari
Hannu Peltomäki
Pirjo Koivukorpi
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus,
joten on äänestettävä.
Lautakunta totesi äänestyksen alettua äänestysvaihtoehdon virheellisesti muotoilluksi,
joten äänestys päätetty keskeyttää.
Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA
= Asian käsittelyn jatkaminen EI = Irma Roinisen ehdottama ja Mika Ahon kannattama
ehdotus. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä JAA puolesta annettiin 4 ääntä,
Roinisen tekemän muutosesityksen puolesta 14 ääntä, ei tyhjiä.
Päätös
Äänestyksen jälkeen perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen
käsittelyyn.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto
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Perusturvalautakunta, § 284,17.12.2020
Kaupunginhallitus, § 21,18.01.2021
Perusturvalautakunta, § 55, 18.02.2021
§ 55
Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi, kansalaisadressi Porin päättäjille
PRIDno-2020-5964
Perusturvalautakunta, 17.12.2020, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kansalaisadressi 6.11.2020
Porin kaupunginhallitukselle on luovutettu 9.11.2020 kansalaisadressi "Porin
vanhusten hoito asianmukaiseksi", jonka laatijat ovat Hanna-Maria Vahala ja Marianne
Jääskeläinen. Kansalaisadressin on allekirjoittanut 2870 henkilö, joista 140 on muilta
paikkakunnilta kuin Porin yhteistoiminta-alueelta. Kansalaisadressi on 26.11.2020
lähetetty Porin perusturvalle. Porin perusturvan vanhuspalvelut ovat 9.12.2020
käsitelleet kansalaisadressia kokouksessaan.
Allekirjoittaneet vaativat asianmukaista vanhusten hoitoa Porissa ja siihen kuuluu:
-turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona
-riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon
-vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen
-palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen
- riittävät omaishoitajien tukitoimet
-henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen
kotona hoidettaville vanhuksille.
Porin perusturvassa on meneillään vanhuspalveluiden suunnitelman päivitys ja
ylläolevat asiat tullaan huomioimaan siinä.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisadressin ”Pori vanhusten
hoito asianmukaiseksi”.
Perusturvalautakunta antaa kansalaisadressin "Pori vanhusten hoito asianmukaiseksi"
tiedoksi ja käsiteltäväksi Porin kaupunginhallitukselle ja Porin kaupunginvaltuustolle.
Päätös
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Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:
Päätösehdotus
Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisadressin ”Pori vanhusten
hoito asianmukaiseksi” ja antaa seuraavan vastauksen adressissa esittämiin
vaatimuksiin:
Vanhuspalveluiden suunnitelman päivityksen yhteydessä tulee huomioida adressin
sisältämät asiat vanhuspalvelulain mukaisesti. Lisäksi tuottavuusohjelmassa oleviin
vanhuspalveluja koskeviin tavoitteisiin (muun muassa kotihoito 24/7, kotikuntoukseen
ja digitalisaatioon) tulee varata riittävät resurssit vuosittain.
Perusturvalautakunta antaa kansalaisadressin "Pori vanhusten hoito asianmukaiseksi"
ja perusturvalautakunnan vastauksen tiedoksi Porin kaupunginhallitukselle.
Päätösehdotus hyväksyttiin edellä mainitun muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.01.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kansalaisadressi 6.11.2020
Porin kaupunginhallitukselle on luovutettu 9.11.2020 kansalaisadressi "Porin
vanhusten hoito asianmukaiseksi", jonka laatijat ovat Hanna-Maria Vahala ja Marianne
Jääskeläinen. Kansalaisadressin on allekirjoittanut 2870 henkilöä, joista 140 on muilta
paikkakunnilta kuin Porin yhteistoiminta-alueelta. Kansalaisadressi on 26.11.2020
lähetetty Porin perusturvalle. Porin perusturvan vanhuspalvelut ovat 9.12.2020
käsitelleet kansalaisadressia kokouksessaan.
Allekirjoittaneet vaativat asianmukaista vanhusten hoitoa Porissa ja siihen kuuluu:
-turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona
-riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon
-vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen
-palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen
- riittävät omaishoitajien tukitoimet
-henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen
kotona hoidettaville vanhuksille.
Perusturvalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 17.12.2020 § 284 ja päätti antaa
seuraavan vastauksen adressissa esitettyihin vaatimuksiin:
Vanhuspalveluiden suunnitelman päivityksen yhteydessä tulee huomioida adressin
sisältämät asiat vanhuspalvelulain mukaisesti. Lisäksi tuottavuusohjelmassa oleviin
vanhuspalveluja koskeviin tavoitteisiin (muun muassa kotihoito 24/7,
kotikuntoutukseen ja digitalisaatioon) tulee varata riittävät resurssit vuosittain.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kansalaisadressin "Porin vanhusten hoito
asianmukaiseksi" sekä perusturvalautakunnan vastauksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.26 – 14.30.

Perusturvalautakunta, 18.02.2021, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallitus - 18.01.2021, klo 13:00
2 Kansalaisadressi 6.11.2020
Allekirjoittaneet vaativat asianmukaista vanhusten hoitoa Porissa ja siihen kuuluu:
-turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja kotona
-riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös kotihoitoon
-vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen
-palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen
- riittävät omaishoitajien tukitoimet
-henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen kartoittaminen
kotona hoidettaville vanhuksille.
Turvallinen ja hyvä hoito jokaiselle vanhukselle kaikissa hoitopaikoissa ja
kotona
Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava
laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Ikäihmisten tarvitsemat palvelut
muodostavat laajan kokonaisuuden. Ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisessä valtakunnallisina tavoitteina on vähentää pitkäaikaista laitoshoitoa,
edistää kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä monipuolistaa
palveluvalikoimaa. Iäkkäiden palvelujen palvelurakennetta tulee tarkastella
kokonaisuutena. Muutokset yhdessä palvelurakenteen osassa heijastuvat aina
palvelurakenteen muihin osiin. Raskaimpien asumispalveluiden vähentäminen
edellyttää kotihoidon ja välimuotoisten asumispalvelujen kehittämistä ja
toimintavarmuutta. Tasapainoinen palvelurakenne vastaa alueellisiin tarpeisiin ja
perustuu käytettävissä oleviin voimavaroihin, joita hyödynnetään
tarkoituksenmukaisesti. Tuottavuusohjelman avulla kehitetään palvelurakennetta ja
samanaikaisesti turvataan iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä turvaavat palvelut
suunnitelmallisesti huomioimalla hallituksen linjaukset sekä alueen ja väestön tarpeet.
Samalla edistetään iäkkäiden henkilöiden asumisen ja palveluiden monipuolisuutta,
selkeytetään hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen kokonaisuutta sekä
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parannetaan kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta. Kotona asumisen ja
tehostetun palveluasumisen välille kehitetään monimuotoisia, toimintakyvyn
säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Muutosten avulla iäkkäät
henkilöt voivat asua turvallisesti ja he saavat tarpeidensa mukaiset palvelut myös
kotiin.
Riittävä hoitohenkilökunta sekä pitkäaikaishoitopaikkoihin että myös
kotihoitoon
Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa on säädetty laissa 1.10.2020 alkaen. Mitoituksen
laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Mitoitus
nousee asteittain; Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden
2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023,
jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee
täysimääräisesti voimaan. Porin perusturva noudattaa laissa määriteltyjä mitoituksia.
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen osalta vanhuspalvelulain mukainen
henkilöstömitoitus vaade 0,6, oli jo mukana 2018 tehostetun palveluasumisen
kilpailutuksessa edellytyksenä. Porin perusturva noudattaa laissa määriteltyjä
mitoituksia. Seuraamme AVI:n ohjeistuksen mukaisesti henkilöstömitoituksen
toteutumista toteutuneista työvuorolistoista, eli 0,6 toteutuu jo nyt Porin perusturvan
omissa ja ostopalveluyksiöissä.
Henkilöstön lisääminen yhdellä osa-alueella luo painetta henkilöstöresurssin
saatavuudelle ja sitä on parannettava monin eri tavoin. Koulutusyhteistyöt tehdään
alueen oppilaitosten kanssa, jolla pyritään turvaamaan henkilöstön riittävyys.
Johtamiseen, prosessien oikea-aikaisuuteen ja työhyvinvointiin panostamalla voidaan
samalla lisätä henkilötyövuosia merkittävästi ja toimenpiteet on sisällytetty
tuottavuusohjelmaan.
Kotihoidon henkilöstön riittävyys pyritään turvaamaan lisäresursoinnilla. Tavoitteena
on samalla myös uudistaa kotiin annettavia palveluja. Vanhusten palveluiden
lainsäädäntöä tullaan edelleen uudistamaan ja tavoitteena on kotihoidon henkilöstön
riittävyyden turvaaminen ja vahvistaminen moniammatillisesti.
Palveluseteli käyttömahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen
Porin perusturvassa on käytössä palveluseteli omaishoidon lakisääteisissä
vapaapäivissä. Palveluseteli on tällä hetkellä 90 € lyhytaikaiseen omaishoitoon.
Strateginen linjaus on, että oman toiminnan tehostetun palveluasumisen hoitopaikat
täytetään aina ensin, tämän jälkeen ostopalvelupaikat, joita on viimeisen
kilpailutuksen 2018 jälkeen tullut lisää uusia paikkoja yli 200. Tehostetun
palveluasumisen omia ja ostopalvelupaikkoja on runsaasti, jonka vuoksi tehostetun
palveluasumisen palvelusetelille ei ole tarvetta. Pohdittavaksi tulee nykyisten
sopimusten päätyttyä palvelusetelimalli käyttöönotto uudestaan.
Vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen
Porin perusturvassa palvelujen toteuttamista ohjaa asiakaslähtöinen ajattelu eli hoito
ja palvelut ovat iäkkään asiakkaan ja potilaan tarpeita vastaavia. Asiakaslähtöisyyden
toteuttamisessa tarvitaan erilaisten näkökulmien yhteensovittamista erityisesti
iäkkäille palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Iäkäs henkilö on aidosti osallinen
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ja hänen mielipidettään kuunnellaan palvelun toteutuksessa. Palvelua iäkkäälle
toteuttaessa erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaan toimintakyvyn ylläpysymiseen
ja kuntoutumiseen sekä turvalliseen lääkehoitoon. Asiakaslähtöisyyteen liittyy myös
iäkkään asiakkaan omaisten ja läheisten huomioiminen. Tiedonkulun parantaminen ja
omaisten huomioiminen palvelujen toteutuksessa edellyttää sujuvaa yhteistyötä
henkilöstön kanssa. Teknologiaa kehittämällä mahdollistetaan yhteydenpito omaisten
kanssa.
Riittävät omaishoitajien tukitoimet
Porin perusturvan kaikenikäisten omaishoidon tuen uudet myöntämisen kriteerit ja
palkkiot otettiin käyttöön 1.4.2020. Palkkioluokkien väliset erot on tehty selkeiksi, jotta
käytännön työssä olisi helpompaa asettaa asiakas oikeaan maksuluokkaan. Lisäksi
käyttöön otettiin ennaltaehkäisevä tuki, jolla pyritään kotona asumisen tukemiseen
ennen varsinaisen omaishoidon tuen saamista. Lakisääteisten vapaapäivien pitämisen
palveluvalikoimaa on laajennettu niin, että jokaiselle asiakkaalle löytyisi
mahdollisimman toimiva vapaiden käyttömahdollisuus. Omaishoitajien tukipalvelut ja
valmennukset järjestetään myös yhteneväisellä tavalla. Omaishoitajien osalta
kehitetään suunnitelma, jonka avulla kehitetään omaishoitajien tarvitsemaa tukea ja
tietoa työnsä tueksi ja tasaveroista kohtaamista.
Henkilökohtaisen avustajan (vammaislaki) tai perhehoitajan tarpeen
kartoittaminen kotona hoidettaville vanhuksille
Iäkkäille kohdentuva tuki, ohjaus ja palvelut perustuvat aina laajaan ja kattavaan
palvelutarpeen arviointiin. Peruslähtökohtana on, että palvelut ylläpitävät ja lisäävät
toimintakykyä sekä kuntoutumista kaikissa eri toimintaympäristöissä: kotona,
palvelutalossa tai muissa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa toimintayksiköissä.
Porin perusturvan alueella iäkkäiden perhehoitokoteja on tällä hetkellä yhdeksän ja
tämän lisäksi on kiertäviä perhehoitajia. Asukkaita perhekodissa on reilut
kaksikymmentä iäkästä ja tavoitteena on edelleen perhehoidon lisääminen.
Tuottavuusohjelmaan on budjetoitu vuodelle 2022 perhehoidon valmennuksiin ja
kiertävien perhehoitajien lisäämiseen. Perhehoitajia käytetään myös asiakkaiden
tarpeiden kartoittamiseen.
Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä
(tavanomaisen elämän) asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse
vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Kyseessä on palvelu, jota tulee myöntää
vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle,
kyseessä on erityislaki, jolloin mm. myöntämiskriteerit ovat tiukemmat kuin yleislakien
perusteella myönnettävät palvelut.
Palvelu on kaikenikäisille. Palvelu myönnetään palvelutarpeen arvion perusteella
vammaispalvelulain nojalla. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää
työnantajamallilla, tuetulla työnantajamallilla, ostopalveluna ja lähiaikoina otetaan
käyttöön myös henkilökohtaisen avun palveluseteli. Vuonna 2020 henkilökohtaisen
avun asiakkaita oli Porin yhteistoiminta-alueella n. 480 joista yli 65-vuotiaita oli n. 270.
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Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisadressin ”Pori vanhusten
hoito asianmukaiseksi”.
Perusturvalautakunta antaa kansalaisadressin "Pori vanhusten hoito asianmukaiseksi"
tiedoksi ja käsiteltäväksi Porin kaupunginhallitukselle ja Porin kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto
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Perusturvalautakunta, § 175,24.09.2020
Perusturvalautakunta, § 56, 18.02.2021
§ 56
Porin yhteistoiminta-alueen osallistuminen Satakunnan yhteishankintamenettelyyn
koskien lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden
ostopalvelujen kilpailutusta ja yhteishankintamenettelyn toteuttamista
PRIDno-2020-5064
Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Satakunnan alueen kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät ovat valmistelemassa
yhteishankintaa lastensuojelun avohuollon palveluista. Tarjouskilpailun tarkoituksena
tehdä perhetyöstä, tehostetusta perhetyöstä, ammatillisesta tukihenkilötyöstä ja
perhekuntoutuksesta puitesopimuksia, jotka täydentävät Porin perusturvan ja muiden
hankintamenettelyyn osallistuvien hankintayksiköiden omaa palvelutuotantoa.
Perusturva tai muu hankintamenettelyyn osallistuvat eivät sitoudu ostamaan ennalta
sovittua määrää hyväksytyiksi tulevista yksiköistä, vaan palveluja ostetaan tarpeen
mukaan. Sopimuksen edellytyksenä on, että tarjottu palvelu täyttää tarjouspyynnön
vaatimukset ja on kaikilta osin esitetyn tarjouksen mukainen.
Porin perusturvan lastensuojelu ostaa vuosittain n. 500 000 eurolla erilaisia
avohuollon ostopalveluita. Porin perusturva ei ole aikaisemmin kilpailuttanut
lastensuojelun avohuollon ostopalveluja. Kilpailutuksen avulla on tarkoitus saada
selkeyttä hinnoitteluun sekä luoda palvelujen laadulle vähimmäisvaatimukset.
Avohuollon palvelujen tavoitteena on ehkäistä raskaampia palveluja sekä tukea lasten
ja perheiden hyvinvointia, ja ne ovat ensisijaisia palveluita huostaanottoon nähden.
Kilpailutuksen valmisteluun tullaan nimeämään maakunnallinen työryhmä, jossa on
edustus kaikista halukkaista maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä Porin edustajien
lisäksi. Porin yhteistoiminta-alueen lastensuojelun edustajat ovat lastensuojelun
päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula, suunnittelija
Milla Waltenberg, Porin hankintatoimen edustaja ja sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja
Mari Levonen.
Satakunnan kaikki lastensuojelulain mukaisista palveluista järjestämisvastuussa olevat
kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään ilmoittamaan sitovat osallistumisensa
Porin perusturvan toteuttamaan yhteishankintaan, antaen Porin perusturvalle
valtuutuksen hoitaa hankintamenettely niiden nimissä ja puolesta, mukaan lukien
hankintapäätöksen tekeminen viimeistään 15.10.2020 mennessä Milla Waltenbergille
milla.waltenberg@porinperusturva.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
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Toteutetaan kilpailutus maakunnallisesti koskien lastensuojelulain mukaisia
avohuollon palveluita omasta ja sitovien ilmoittautuneiden puolesta ja nimissä.
Tarjouspyyntöasiakirjat ja puitesopimus tuodaan myöhemmin hyväksyttäväksi
perusturvalautakuntaan ennen kilpailutuksen avaamista.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 18.02.2021, § 56
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (130/2014) ja lastensuojelulain (417/2007)
tarkoittamat lapsiperheiden ja lastensuojelun avohuollon palvelut tilaajien tarpeisiin.
Yhteishankintamenettelyyn ovat ilmoittaneet lähtevänsä Porin yhteistoiminta-alueen
lisäksi, Rauman kaupunki, Huittisten kaupunki, Säkylän kunta, Euran kunta ja Keski-
Satakunnan kuntayhtymä. Kilpailutusta ovat olleet valmistelemassa kyseisten
kaupunkien ja kuntien sosiaalihuollon edustajat sekä Porin hankintatoimen edustajat.
Hankintatoimen edustajina ovat Outi Karinharju ja Suvi Aho, Raumalta
lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski, Eurasta vt. johtava sosiaalityöntekijä
Sanna Vähä-Vahe, Huittisista perhekeskuksen päällikkö Marjanna Heikkilä, Kessotesta
palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, Säkylästä vs. sosiaalityön päällikkö Anna
Kivimäki ja Porin perusturvasta sosiaali- ja perhepalvelun johtaja Mari Levonen,
lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula,
suunnittelija Milla Waltenberg ja lakimies Sari Isokorpi.
Sopimuskausi on 3 vuotta + 2 optiovuotta. Hankinnan arvioitu yhteenlaskettu
kokonaisarvio on vuosittain noin 2,7 M € ja koko sopimuskauden aikana, optiovuodet
huomioon ottaen, noin 13,5 M € (alv 0%).
Tilaajat eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintamäärät voivat muuttua
asiakkaiden tarpeiden muuttuessa sekä palvelurakenteen ja painopisteiden
muuttuessa. Tuleva mahdollinen sote-uudistus voi vaikutta sekä tarvittavan palvelun
määrään, että hankittavien palveluiden rakenteeseen.
Palveluista järjestetään tarjouskilpailu, joka toteutetaan julkisista hankinnoista
annetun lain mukaisella avoimella menettelyllä. Hankittavat palvelut sekä palveluille ja
tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset on kuvattu tarkemmin esityslistan liitteenä
olevassa tarjouspyynnössä (salassa pidettäviä, JulkL 6§:n 1 mom 2-kohta).
Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus tai edullisin hinta.
Valintaperusteena tulee huomioida myös palvelukohtaisesti asiakastarpeet ja muut
palvelumuotoon liittyvät erityispiirteet. Palvelujen laatu on huomioitu asettamalla
tarjouspyynnössä ehdottomat laatuvaatimukset, jotka kaikkien valittavien tarjoajien
tulee täyttää. Palvelujen ostajat valvovat laatuvaatimusten toteutumista ja
sopimusehtojen noudattamista.
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Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa
puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden
hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat
hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Kukin tilaava taho tekee palvelutilaukset
puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin
perustuen sopimusehtojen mukaisesti. Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa
ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville
palveluntuottajille. Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtuu toimittajarekisterin
perustamisen yhteydessä jättämällä osallistumispyynnön mukainen
osallistumishakemus. Tämän jälkeen hakeutuminen tapahtuu vuosittain maalis-
huhtikuun aikana, jolloin toimittajarekisteri on auki noin yhden (1) kuukauden ajan.
Toimittajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa tehdään
puitesopimukset.
Kilpailutettavat palvelut ovat ammatillinen tukihenkilötoiminta, perhetyö, tehostettu
perhetyö, perhekuntoutus ja valvotut ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot.
Palvelukuvauksissa on määritelty palvelujen keskeinen sisältö ja tavoitteet.
Palvelukuvaukset liitteenä.
Tarjouskilpailuun mahdollisesti osallistuvien palveluntuottajien kanssa pidettiin
4.2.2021 markkinavuoropuhelu, jossa annettiin toimijoille tietoa tulevasta hankinnasta
ja toimintamallista sekä mahdollisuus tuoda esiin kilpailutuksessa huomioitavia
näkökulmia. Markkinavuoropuheluun osallistui noin kuusikymmentä (60)
palveluntuottajaa sekä hankintatoimen edustajat ja kuntien kilpailutuksen
valmisteluryhmän edustajat.
Oheismateriaali: tarjouspyyntö ja palvelukuvaukset
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Toteutetaan lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden
kilpailutus tarjousasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja valtuutetaan sosiaali- ja
perhepalveluiden palvelujohtaja Mari Levonen tekemään tarjousasiakirjoihin tarpeen
mukaisia pieniä muutoksia
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hankintatoimi, Sosiaali- ja perhepalvelut/ lastensuojelu
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§ 57
Toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalvelut -kilpailutus
PRIDno-2021-133
Valmistelija / lisätiedot:
Krista Virtanen-Olejniczak
krista.virtanen@porinperusturva.fi
aikuissosiaalityön päällikkö
Varattomalle kuolinpesälle voidaan myöntää toimeentulotukea kunnasta
välttämättömiin hautauskustannuksiin kokonaan tai osittain. Hautauskustannukset
ovat nousseet viime vuosina niin korkeaksi, että hautauspalveluiden kilpailuttaminen
on tullut ajankohtaiseksi. Kilpailuttamisella haetaan myös tasapuolista palvelua ja
palvelun laatua kuntalaisille sekä selkiyttämistä sosiaalityön hautauspalvelujen
palveluprosessiin.
Hautaustoimilain mukaan kunta huolehtii hautausjärjestelyistä silloin, kun tehtävän
hoitamiseen ei löydy lain tarkoittamia omaisia tai muita läheisiä. Hautaustoimilain 23
§ 2 momentin mukaan hautausjärjestelyistä huolehtii se kunta, jossa vainajalla oli
kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta tai, jos vainajalla ei ollut kotikuntaa,
se kunta, jossa hän kuollessaan asui.
Hautauspalveluihin sisältyvät: arkku, uurna, järjestelykulut, kantajat, arkun koristeet ja
seurakunnan tuottamien välttämättömien hautaustoimenpiteiden järjestelyt, joiden
kustannukset hautaustoimisto maksaa ja laskuttaa tilaajalta. Lehti-ilmoituksen,
muistotilaisuuden ja hautakiven kustannuksia ei myönnetä toimeentulotukea.
Kilpailutusta on suunniteltu kaksivuotiselle sopimuskaudelle ja se alkaa kun
hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus allekirjoitettu. Tavoitteena on, että
sopimus allekirjoitettaisiin tuottajan kanssa jo toukokuussa 2021. Hankintaa ei ole
jaettu osiin, vaan sopimukselle valitaan yksi toimittaja.
Tarjouspyyntöä on valmisteltu yhdessä Porin kaupungin hankintatoimen kanssa,
valmisteluun on osallistunut myös perusturvan lakimies.
Oheismateriaali: tarjouspyyntö, palvelukuvaus ja sopimusluonnos

Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Toteutetaan hautauspalveluiden kilpailuttaminen tarjousasiakirjoissa esitetyllä tavalla
ja valtuutetaan sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen tekemään
tarjousasiakirjoihin tarpeen mukaisia pieniä muutoksia.

Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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§ 58
Kumppanuussopimuksen solmiminen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri
ry
PRIDno-2021-614
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kumppanuussopimus MLL Satakunnan piiri ry_luonnos 10.2.2021
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka on
tunnettu lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittisena vaikuttajana ja lapsen oikeuksien
edistäjänä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry on
itsenäinen yhdistys eli liitosta taloudellisesti ja toiminnallisesti riippumattoman
yhdistys. Piirin toiminta-alueena on koko Satakunta, jossa toimii 31 paikallisyhdistystä.
Piiriyhdistyksen toimisto on Porissa, jonne toiminta onkin paljolti keskittynyt. Piirin
toiminta perustuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten
asiantuntemukseen ja ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhteistyössä muiden kanssa edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Porin
kaupunki ja MLL:n Satakunnan piiri ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuosia.
Yhdistys on monella tapaa mukana koulujen arjessa ja tekee ennaltaehkäisevää työtä
Porin Perusturvan rinnalla.
Yhdistys on aiemmin saanut kaupungilta yleishallinnon avustusta.
Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§501) hyväksymien uusittujen
avustusperiaatteiden mukaisesti yleishallinnon avustuksista on luovuttu ja sitä
saaneet yhdistykset pyritään saattamaan neuvottelujen pohjalta Porin kaupungin
sopimuskumppaneiksi tai noudattamaan samaa hakumenettelyä muiden toimijoiden
kanssa. Yhdistys on hakenut avustusta 80 000 euroa ja sitä on myönnetty 67 100
euroa. Avustus on kohdennettu monikulttuuri-, perhekeskus- sekä tuki- ja
turvapaikkatoimintaan.
Kumppanuussopimusneuvotteluihin ovat osallistuneet yhdistyksen toiminnanjohtaja
ja hallituksen puheenjohtaja. Kaupungin puolelta edustajina ovat toimineet
opetusyksikön päällikkö, opiskeluhuollon esimies, lapsiperhepalveluiden päällikkö,
lastensuojelun päällikkö, työvoimasuunnittelija sekä avustustyöryhmän puheenjohtaja.
Sopimuksen tarkoituksena on sopia yhteistyöstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden
varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen monialaisesta toteuttamisesta Porin Perusturvan
yhteistoiminta-alueella ja sen tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta.
MLL:n lastenhoitotoiminnan puuttuminen Porista on nähty puutteeksi, ja yhdistyksen
kanssa nyt käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu lastenhoitotoiminnan
käynnistämisestä. Tämä edellyttää kaupungin tukea hoitajien kouluttamiseen ja
hoitajien välittämiseen tarvittavien resurssien osalta. Kustannukset ovat 36 500 euroa
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vuositasolla. Lisäksi avustuksen määrää nostaa tukioppilas- ja nuorisotoimintaan
säätiöltä saadun vuosittaisen avustuksen lakkauttaminen, mistä osa tulee kaupungin
kompensoitavaksi. Perheiden itse maksaman lastenhoitopalvelun oheen on
suunniteltu pilotoitavaksi sosiaalisin perustein myönnettävää maksutonta palvelua.
Mahdollisuus saada lastenhoitaja esimerkiksi vanhempien harrastusten tai asioinnin
ajaksi lisää merkittävästi lapsiperheiden hyvinvointia. Kaiken kaikkiaan MLL:n toiminta
tukee ja täydentää monin tavoin kaupungin omia palveluita ja henkilöstöä.
Yhdistyksen monialaisen toiminnan vuoksi kumppanuussopimus käsitellään sekä
sivistyslautakunnassa että perusturvalautakunnassa ennen kaupunginhallituksen
päätöksentekoa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen
tekemistä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n kanssa siten, että
kaupunginhallitus
hyväksyy Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen
ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen kaupungin puolesta;
budjetoi yhdistykselle 120.000 euron avustuksen vuodelle 2021 ja vuosille 2022-
24 130.000 euron vuosittaisen avustuksen sopimuksessa mainitun toiminnan
ylläpitämiseen; sekä
nimeää yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi
asiantuntijaksi lapsiperhepalveluiden päällikkö Maija Löytökorven ja hänen
varahenkilökseen opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikaisen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Sivistyslautakunta, MLL:n Satakunnan piiri ry, Tuomas Hatanpää,
Maija Löytökorpi, Taneli Tiirikainen
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§ 59
Kuntalaisaloite, esitys vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksan muuttamiseksi
PRIDno-2020-6662
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kuntalaisaloite
Porin kaupungille on 15.12.2020 saapunut kuntalaisaloite,
jossa esitetään vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksan muuttamista.
Porin vaikeavammaistan kuljetuspalvelun taksan alin maksu on 3,60 euroa.
Kuntalaisaloitteen tekijä esittää hinnoittelun muuttamista siten, että se vastaa hintaa
jonka tervekin ihminen liikkumisestaan joutuu maksamaan. Aloitteentekijä antaa
esimerkin matkoista, joita voi toteuttaa julkisella liikenteellä matkustaessa: ”10 matkan
sarjakortilla on kulkuoikeus Porin ja Ulvilan kaupungin alueilla. Se on voimassa 90
päivää ensileimauksesta ja sen hinta on 25,00€ matkan pituudesta riippumatta. ” - ”
Alle 12-vuotiailta lapsilta peritään puolet aikuisen kertalipun hinnasta (minimi1,70 €). ”
- ”Citylippuja myydään 1.9.2017 alkaen Porin keskustan alueelle ja city -liikenteeseen.
Lippu oikeuttaa lyhyehköihin matkoihin sen voimassaoloalueella. Lipun hinta on 1,00 €
/suunta, eikä se sisällä vaihto-oikeutta.” [Lainaukset Porin linjojen sivuilta].
Kuntalaisaloitteen tekijä perustelee seitystä Turun hallinto-oikeuden päätöksellä,
koskien Harjavallan kaupungin taksaa, jossa aloitteen tekijän mukaan
kuljetuspalvelutaksa olisi oltava sarjakortin perusteella laskettavissa oleva
kertamaksu. Kuntalaisaloitteentekijän mukaan Harjavallan pitäisi katsoa lähikunnaksi,
koska kunta kokonaisuudessaan on alle 100km:n etäisyydellä Porista.
Porin perusturvan vammaispalveluissa kuljetuspalvelun omavastuuosuudet
määräytyvät linja-autoliikenteen kilometritaksan mukaisesti, kertalipun hinnalla.
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
enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava
maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Porin perusturvan
vammaispalvelut ovat määritelleet omvavastuutaksan kohtuullisen maksun
mukaisesti. Porin kaupungin alueella on erilaisia julkisen liikenteen taksoja muun
muassa kuntalaisaloitteen tekijän mainitsema city-liikenteen 1€ maksu tai Porin
linjojen taksat, jotka eroavat muun linja-autoliikenteen taksoista. Porin kaupungin
ulkopuolella tehtävillä matkoilla julkisella liikenteellä on myös erilaisia taksoja. Julkisen
liikenteen markkinoille on tullut yrityksiä, jotka tarjoavat pitkiäkin matkoja muutaman
euron hintaan. Nopeat varaajat hyötyvät näistä matkoista eniten. Porin perusturvan
vammaispalveluiden kuljetuspalveluasiakkaisiin kuuluvat koko yhteistoiminta-alueen
asiakkaat, joten tarkalleen saman omavastuun maksaminen julkisen liikenteen
hintana, kuin terve ihminen maksaisi matkasta on mahdotonta tällä hetkelä.
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Porin perusturvan vammaispalvelut on kilpailuttanut kyydinvälityksen ja liikennöitsijät.
Kuljetuspalveluissa on käytössä taksikortti ja asiakkaat maksavat matkasta
kohtuulliseksi katsotun omavastuun suoraan liikennöitsijälle. Uusien kilpailutuksien
neuvottelut on aloitettu ja kyydinvälityskilpailutus on tehty vuoden 2021 loppuun
mennessä, jolloin uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2022. Ennen uuden
sopimuksen voimaantuloa käydään läpi liikennöitsijöille ilmoitettavat taksat ja
omavastuuosuudet. Tuolloin käydään läpi mahdolliset omavastuuosuuksien
muutokset, jotta omavastuuosuudet olisivat ajanmukaiset ja oikeudenmukaiset
kaikille yhteistoiminta-alueen asiakkaille.
Harjavalta ei ole maantieteellisesti naapurikunta Porille, joten sitä ei voida pitää tässä
tapauksessa läpikuntana. Kilometrimääräistä etäisyyttä ei voida pitää perusteena,
koska tuolloin myös muita kuin rajanaapurikuntia tulisi Harjavallan lisäksi Porin
perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kuljetuspalvelualueeseen
kuuluvaksi. Asiakkaalla on oikeus hakea vammaispalveluilta matkoja myös muihin,
kuin rajanaapurikuntiin.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Peruturvalautakunta päättää, ettei kuntalaisaloitteen perusteella muuteta
voimassaolevia Porin perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden matkojen
omavastuuosuutta vaan uuden kilpailutuksen aikana tarkastellaan olemassa olevat
taksat ja kuljetuspalvelualue jotka asutuvat voimaan 1.1.2022.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, Porin perusturva/vammaispalvelut
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Perusturvalautakunta, § 262,31.10.2019
Kaupunginhallitus, § 603,18.11.2019
Perusturvalautakunta, § 60, 18.02.2021
§ 60
Perusturvalautakunnan uusi lausunto kuntalaisaloitteeseen: Vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain perusteella
PRIDno-2019-4310
Perusturvalautakunta, 31.10.2019, § 262
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 kuljetuspalvelu_esite2019_PORI
2 Kuljetuspalveluohje VPL 2017
3 Ohjeistus takseille 2019
4 Matkojen omavastuu
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
(3.4.1987/380, jälj. vammaispalvelulaki) 1 §:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate
merkitsee sitä, että vammaisilla henkilöillä tulisi olla normaalit
liikkumismahdollisuudet käytössä olevan kunnan liikenneverkoston puitteissa.
Vammaispalvelulain 14 §:n mukaan vammaispalvelulain mukaisista palveluista
voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetussa laissa (734/92, jälj. asiakasmaksulaki) säädetään.
Maksuttomista sosiaalipalveluja säädetään asiakasmaksulain 4 §:ssä. Vammaisten
kuljetuspalveluja ei ole säädetty maksuttomiksi. Kuljetuspalvelun asiakasmaksuista
säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (912/1992, jälj.
asiakasmaksuasetus) 6 §:ssä, jonka mukaan vaikeavammaisille järjestettävistä
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu.. Kunnalla on mahdollisuus valita, korvaako se kuljetuspalveluista
aiheutuneet kustannukset jälkikäteen tai järjestämällä matkan esimerkiksi taksikorttia
tai taksiseteleitä käyttäen. Kunnan on korvattava omavastuuosuuden
(kuljetuspalveluista määrättävän asiakasmaksun) ylittävältä osin kuljetuspalveluista
vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle
henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos
henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987 jälj.
vammaispalveluasetus) 6 §:n mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa
välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18
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yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa
kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.
Vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna Porissa myönnetään vähintään 18
yhdensuuntaista matkaa/kk asuinkunnan ja naapurikuntien alueella. Enemmän kuin
18 yhdensuuntaista matkaa/kk tai muulla alueella suoritettavia matkoja voidaan
myöntää hakemuksesta yksilölliseen harkintaan perustuen. Tehdyt matkat korvataan
jälkikäteen taksikuittien perusteella. Kuitit toimitetaan vammaispalvelutoimistoon
kerran kuukaudessa tai useammin asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi myönnetään
tarvittavat työ- ja opiskelumatkat vammaispalvelulain mukaisena. Em. työ- ja
opiskelumatkat eivät vähennä asiointiin/vapaa-aikaan/harrastuksiin myönnettyjä
matkoja. Näissä on taksin laskutusoikeus koko matkasta ja omavastuu peritään
kuukausittain jälkikäteen halvimman julkisen liikenteen taksan ja tehtyjen matkojen
määrän perusteella. Vammaispalvelutoimistosta haettava taksin laskutusoikeus
voidaan myöntää, mikäli jälkikäteinen matkojen korvaaminen on asiakkaalle
kohtuuttoman vaikeaa ja/tai hän ei sen vuoksi voi käyttää myönnettyä palvelua, esim.
näkövammaiset, taloudelliset syyt. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin
vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin
kuin muille kansalaisille, joten vaatimus vammaispalvelulain mukaisesta
kuljetuspalvelumaksusta yhdensuuntaisen matkan kiinteäksi hinnaksi ei toteuta
kuntalaisten yhdenvertaisuutta matkustuskustannusten suhteen.
Vuonna 2018 vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspäätöksiä tehtiin Porissa 2 690
asiakkaalle, Ulvilassa 417 asiakkaalle ja Merikarvialla 101 asiakkaalle. Lisäksi
sosiaalihuoltoalain mukaisia kuljetuspalvelupäätöksiä tehtiin 2018 Porissa 527,
Ulvilassa 59 ja Merikarvialla 29. Asiakkaiden vammaispalvelulain mukaan ajettujen
matkojen määrä vuonna 2018 oli Porissa 66820, Ulvilassa 11166 ja Merikarvialla 1874.
Sosiaalihuoltolain mukaan ajettujen matkojen määrä oli 2018 Porissa 10 036, Ulvilassa
1027 ja Merikarvialla 422.
Porin perusturva on kilpailuttanut taksikyydin välityspalvelun. Välityspalvelun
käyttöönoton jälkeen kyydin tilaus on asiakkaalle maksuton. Tällä hetkellä suorat
taksitilaukset eivät sisällä palvelumaksua, ainoastaan soitettaessa taksin
palvelunumeroon.
Aloitteessa esitetty yhden euron omavastuu ei ole vammaispalvelulain mukainen
joten sitä ei voida toteuttaa. Kyydinvälitypalvelun käyyttöönoton jälkeen vain
omavastuuosuuden maksaminen on mahdollista, samoin tilaaminen ilman
palvelumaksua.

Ehdotus
Esittelijä: Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon kuntalaisaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti
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Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 603
Valmistelijat / lisätiedot:
Mari Levonen
Liitteet

1 KH 18.11.2019 Vetoomus/toimeksianto vammaispalvelujen kuljetuspalveluista
2 kuljetuspalvelu_esite2019_PORI
3 Kuljetuspalveluohje VPL 2017
4 Ohjeistus takseille 2019
5 Matkojen omavastuu
Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 31.10.2019.
Perusturvalautakunnan lausunto kuntalaisaloitteeseen on luettavissa asian
historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 18.02.2021, § 60
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Levonen
mari.levonen@porinperusturva.fi
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallitus - 18.11.2019, klo 15:10
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 KH 18.11.2019 Vetoomus/toimeksianto vammaispalvelujen kuljetuspalveluista
Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2019 §603 päättänyt palauttaa Porin
perusturvalautakunnassa 31.10.2019 §262 käsitellyn ja hyväksytyn asian uudelleen
Porin perusturvalautakunnalle käsiteltäväksi.
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
(3.4.1987/380, jälj. vammaispalvelulaki) 1 §:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate
merkitsee sitä, että vammaisilla henkilöillä tulisi olla normaalit
liikkumismahdollisuudet käytössä olevan kunnan liikenneverkoston puitteissa.
Vammaispalvelulain 14 §:n mukaan vammaispalvelulain mukaisista palveluista
voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetussa laissa (734/92, jälj. asiakasmaksulaki) säädetään.
Maksuttomista sosiaalipalveluja säädetään asiakasmaksulain 4 §:ssä. Vammaisten
kuljetuspalveluja ei ole säädetty maksuttomiksi. Kuljetuspalvelun asiakasmaksuista
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säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (912/1992, jälj.
asiakasmaksuasetus) 6 §:ssä, jonka mukaan vaikeavammaisille järjestettävistä
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu. Kunnalla on mahdollisuus valita, korvaako se kuljetuspalveluista
aiheutuneet kustannukset jälkikäteen tai järjestämällä matkan esimerkiksi taksikorttia
tai taksiseteleitä käyttäen. Kunnan on korvattava omavastuuosuuden
(kuljetuspalveluista määrättävän asiakasmaksun) ylittävältä osin kuljetuspalveluista
vammaiselle henkilölle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle
henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos
henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987 jälj.
vammaispalveluasetus) 6 §:n mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa
välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18
yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa
kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.
Vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna Porissa myönnetään vähintään 18
yhdensuuntaista matkaa/kk asuinkunnan ja naapurikuntien alueella. Enemmän kuin
18 yhdensuuntaista matkaa/kk tai muulla alueella suoritettavia matkoja voidaan
myöntää hakemuksesta yksilölliseen harkintaan perustuen. Asiakas maksaa matkasta
vain julkisen liikenteen mukaisen, kohtuullisen kertalipun hintaisen
omavastuuosuuden. Lisäksi myönnetään tarvittavat työ- ja opiskelumatkat
vammaispalvelulain mukaisena. Myös näistä asiakas maksaa vain julkisen liikenteen
mukaisen omavastuuosuuden, joka on suhteutettu kuukausilipun hintaan. Em. työ- ja
opiskelumatkat eivät vähennä asiointiin/vapaa-aikaan/harrastuksiin myönnettyjä
matkoja. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset
liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille, joten vaatimus
vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelumaksusta yhdensuuntaisen matkan
kiinteäksi hinnaksi, kuten palveluliikenteessä on, ei toteuta kuntalaisten
yhdenvertaisuutta matkustuskustannusten suhteen.
Porin perusturva on kilpailuttanut taksikyydin välityspalvelun. Kyydinvälityspalvelua
hoitaa tällä hetkellä Lounais-Suomen TaxiData. Sopimus Lounais-Suomen Taxidatan
kanssa on voimassa 31.12.2021 asti. Kyydin tilauksesta ei aiheudu asiakkaalle
palvelumaksua.
Aloitteessa esitetty yhden euron omavastuu ei ole vammaispalvelulain mukainen
joten sitä ei voida toteuttaa. Muilta osin kuljetuspalveluasiakkaiden maksama
omavastuuosuus tarkastetaan vuoden lopussa kyydinvälityskilpailutuksen ja matkojen
kilpailutusten yhteydessä.
Aloite on palautettu uudelleen käsiteltäväksi perusturvalautakunnalle. Asian käsittely
on viivästynut ja asiaan on jäänyt vastaatta uudelleen kohtuullisessa ajassa. Aloite on
ollut tiedossa vaikeavammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisten kyytien
kilpailutusta valmisteltaessa ja asiakkailta on saatu hyvää palautetta uusien
maksukäytäntöjen osalta kun asiakas maksaa vain omavastuuosuuden
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kuljetuksista vaikkakaan aloitteen mukaista omavastuuosuutta ei voitu
toteuttaa. Kilpailutusta valmisteltaessa asiaan on pyydettty myös vammaisneuvoston
kommentit ja asiaa on käyty myös syksyllä 2020 puhumassa Porin sairaus- ja
tapaturmainvalidit ry:n kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää, että asiakkaiden kuljetuspalveluasiakkaiden
omavastuuosuudet tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan kyydinvälitys- ja matkojen
kilpailutuksen yhteydessä, niin että uudet omavastuut tulevat voimaan 1.1.2022.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Porin kaupunginhallitus, Porin sairaus- ja tapaturmainvalidit ry/Lennart Laitinen
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Kaupunginvaltuusto, § 161,14.12.2020
Perusturvalautakunta, § 61, 18.02.2021
§ 61
Perusturvan lausunto valtuutettu Juha Kantolan valtuustoaloitteeseen: koronapandemian
aiheuttamien toimintatapamuutosten selvittäminen ja hyödyntäminen
PRIDno-2020-6649
Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 161
Valitettava koronapandemia on muuttanut monia toimintatapoja Porin kaupungin
organisaatiossa. Monissa asioissa on varmasti löydetty kokonaan uusia tapoja toimia
eikä paluuta vanhaan ole. Hyvät muuttuneet toimintatavat pitäisi ottaa käyttöön koko
kaupungin organisaatiossa.
Esitämme, että Porin kaupungin organisaatiossa mahdollisesti muuttuneet
toimintatavat selvitetään, hyödynnetään ja otetaan huomioon tulevien vuosien
talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Krista Kiuru saapui kokoukseen 18.08.

Perusturvalautakunta, 18.02.2021, § 61
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella on tehty normaalin toiminnan lisäksi
koronapandemian aiheuttamia useita uusia tehtäviä. Koronapandemian
aiheuttamassa tilanteessa on otettu useita uusia toiminta- ja työskentelymuotoja.
Kokouskäytännöissä on tehty muutoksia; on käytetty hybridimallia ja/tai kokonaan
etäkokouksia. Etäkokouskäytäntö on mahdollistanut nopeastikin koolle kutsuttavia
kokouksia, kun ko. kokouksen toteuttamisen esteenä ei ole kokouspaikan etsiminen.
Etäkokoukset sekä hybridimalli kokouksista on tarkoitus pitää käytössä jatkossakin.
Porin kaupungilla oleva etätyöskentely on ollut voimassa pandemian aikana.
Huomioitavaa on, että Porin perusturvassa vain pieni osa työntekijöistä on voinut
siirtyä tekemään etätöitä työn luonteesta johtuen, mutta etätyöskentely on ollut
mahdollista osassa työtehtävissä ja riskiryhmään kuuluvilla työntekijöillä.
Etäkoulutukset ja webseminaarit on pandemian aikana olleet tulleet työntekijöille
tutuiksi ja jäävät varmasti pandemian jälkeenkin käytäntöön.
Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on otettu erilaisia asukkaiden ja potilaiden
vierailuihin, tapaamisiin ja kohtaamisiin erilaisia malleja nopealla aikataululla. Näissä
tilanteissa tuli esille erilaisten digivälineiden parempi ja nopeampi saatavauus sekä
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niiden parempi hyödyntäminen. Koronapandemia on aiheuttanut uusia työtehtäviä,
joissa on otettu käyttöön uusia toimintamuotoja aiottua nopeammin. Näitä
toimintamuotoja on mm. Chat-palvelujen, etäpalveluiden ja verkkoauttamisen
toimintamallin monipuoliset käyttöönotot. Verkkoauttaminen nuorten ja vanhempien
palveluissa aloitettiin pikaisesti keväällä 2020 yhteistyössä sivistystoimen kanssa.
Tässä Zoturi-verkkoauttamisen palveluissa yhdistyy myös chat-mahdollisuus. Nuorten
ja vanhempien tarina-auttaminen on tavoittanut useita tuhansia ihmisiä ja
huolikartoituksia on tehty tuhansia kertoja. Verkkoautettuihin vanhempiin on laskettu
vanhemmat jotka ovat toimineet palvelussa aktiivisesti. Uusia toiminta- ja
työskentelymuotoja on jatkossakin tarkoitus hyödyntää perusturvan toiminnassa.
Huomioitavaa on se, että etäpalvelut eivät tavoita kaikkia asiakkaita,
matalankynnyksen palveluissa ja ryhmätoiminnoissa sekä heikoimmassa asemassa
olevien asiakkaiden osalta tällaisissa pandemiatilanteissa on erittäin haastavia
tilanteita, koska riittävästi korvaavia toimintoja ei ole pystytty järjestämään ja
asiakkailla ei ole tarvittavia laitteita. Koronapandemian aika on aiheuttanut
asiakkaiden tilanteissa haasteita, joiden negatiiviset vaikutukset tulee ottaa huomioon.
Koronapandemian alussa luotiin erilaisia neuvontapuhelinpalveluja, joista edelleen on
toiminnassa koronaneuvontapuhelin. Tästä muodostunee infektioneuvontanumero,
joka liitetään jatkossa 116 117 palvelunumeroon. Ikääntyneiden palveluissa tehtiin
kotona asuville ikäihmisille vointisoittoja, jota kautta iäkkään vointia ennakoitiin.
Soitoista tuli asiakkailta hyvää palautetta.
Pandemian alussa muodostettiin koronaterveysasema ja suun terveydenhuollon
koronavastaanotto, joissa työntekijät noudattavat tarkkoja hygieniaohjeita.
Koronaterveysasemasta on muodostunut infektiovastaanotto, joka jätetään
toimintaan koronapandemian jälkeen. Näin infektio-oireeton asiakas ei altistu
infektioon terveysasemalla käydessään. Lisäksi työntekijät eivät saa infektiotartuntoja
niin herkästi, kun työskentelevät suojattuna.
Pandemian alussa hankittiin perusturvan sairaalapalveluiden jokaiselle osastopaikalle
happi- ja imulaite-mahdollisuus, joka parantaa sairaalan valmiutta akuuteissa
kriisitilanteessa. Lisäksi on testattu sairaalan infektiokohorttisuunnitelmaa, mikä on
todettu toimivaksi. Sairaalapalveluissa on aloitettu 3-5 kertaa viikossa ns. huddlaus eli
pikakokous esimiesten kesken teams-etäyhteyksin, jossa käydään läpi infektiotilanne,
potilaspaikkatilanne, -jono ja -kotiutumiset, työntekijöiden riittävyys ja vaihto
osastojen kesken sekä muut potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Käytännöstä on
jo muodostunut vakiintunut toimintamalli.
Puhtauspalveluiden käytännöt ovat muuttuneet toimistotiloissa. Kaiteiden ja
ovenkahvojen desinfiointi systemaattisena käytäntönä on tärkeää. Lisäksi käsidesiä on
hyvä olla joka kokoustilassa.
Tiedottaminen sekä ja nopea ja selkeä viestintä on ollut keskeisessä osassa
pandemian aikana. Pandemian aikana on pitänyt reagoida nopeasti muuttuviin
tilanteisiin ja ohjeistuksiin. Viestintäkanavien monipuolisuus ja viestinnän selkeys ovat
nousseet tärkeiksi asioiksi. Näiden osalta pitää jatkossakin kiinnittää huomiota
viestintäkanavien monipuolisuuteen sekä viestinnän ammattilaisten olemassaoloon.
Koronapandemian pitkittyminen ja nopeastikin muuttuvat tilanteet, jotka varsinkin
Porin perusturvan toiminnassa on aiheuttanut uusien palveluiden käynnistämistä,
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uusien tehtävien suunnittelemista ja toteuttamista, ovat aiheuttaneet lisä- ja ylitöiden
tekemistä ja ylimääräistä kuormittumista, esim. jatkuva tartuntatautijäljitys joka päivä
vähintään klo 8-20. Jatkossa tällaisten epidemian tullessa resurssien riittävyys pitää
huomioida entistä paremmin, jotta perustoiminnan ylläpitämisen lisäksi on riittävä
resursointi pandemian kohdatessa ja sen aiheuttamien uusien palveluiden sekä
toimintojen toteuttamisessa. Koronapandemia näkyy pitkällä aikavälillä vielä pitkään
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ja näihin korona-ajan vaikutuksien
vastaamiseen tulisi varautua muun muassa kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden
lisäresursoinneissa.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon Juha Kantolan
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus/Tarja Koskela
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§ 62
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta
2 Ulvilan kaupunginhallitus, ote pöytäkirjasta 25.1.2021 § 25
Ulvilan kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 § 25 nimennyt Ulvilan
nuorisovaltuuston edustajaksi Porin perusturvalautakunnan kokouksiin vuodelle 2021
Roope Rantalan ja varaedustajaksi Maija Bergin.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Kirje 12.1.2021 Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta
Päätös 27.1.2021 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinnin muutoksesta, Nuorten Ystävät-palvelut Oy, Torikatu 28, Oulu
Päätös 1.2.2021 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti,
Karoliina Hallenberg, Virtasentie 7, Pori
Päätös 3.2.2021 Lupa yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Sun
aika Oy, Suomisentie 14, Ahlainen
Ilmoitus 15.1.2021 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan
palvelutoiminnan lopettaminen, Satakunnan Silmäkirurgia Oy c/o Satakunnan
Näkökeskus, Itäpuisto 2-4, Pori
Päätös 8.1.2021 Ilmoituksenvaraisten ykstyisten sosiaalipalveluiden rekisteröinti,
Perhepalvelut Perheen parhaaksi, Selkämäentie 71, Kokemäki
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päätös 21.01.2021 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Onnensilmä Oy, Tervapata 15, Seinäjoki
Ilmoitus 22.1.2021 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen, Terapiamerkurius Oy, Puntalantie 2, Savonlinna
Päätös 22.1.2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, HealH Oy, Metsolantie 10, Vahto
Ilmoitus 28.1.2021 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen, Silmäasema Sairaala Oy, Porin silmäkirirgia, Valtakatu 4 A, 1. krs,
Pori
Päätös 29.1.2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy, Jaakonkatu 3/3. krs, Helsinki
Ilmoitus 29.1.2021 Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen, Premera Oy, Premera puheterapia, Teknologiantie 3, Oulu
Päätös 1.2.2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen,, Folkhälsan Välfärd Ab, Raseborgsvägen 10, Tammisaari
Päätös 4.2.2021 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Lanest
Oy, Muuntajamäki 4, Pori
Ilmoitus 5.2.2021 Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta, Lanest Oy, Muuntajamäki 4, Pori
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
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Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätös esityksen mukaan.
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Perusturvalautakunta, § 31,28.01.2021
Perusturvalautakunta, § 63, 18.02.2021
§ 63
LISÄPYKÄLÄ: Lyhytaikaishoidon tilojen vuokrasopimus
PRIDno-2021-248
Perusturvalautakunta, 28.01.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kolitie
2 Pohjaluonnos 29.1.2020
3 Vastuurajataulukko Kolitie 1 Pori
4 Porin kaupunki sopimusluonnos 10 v
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 edellyttää omistajana Sampolan
Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista hankinnoista annetun lain
edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla selvityksen Himmelin
korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019
mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa asettaa työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Loppuraportti jätettiin
kaupunginhallitukselle 8.6.2020. Suunnittelutyö on edennyt loppuraportin mukaisesti
ja tulevaisuudessa Himmelistä rakentuu Sote- ja gero -keskus. Vanhuspalveluissa
painopistettä siirretään tuottavuusohjelman strategian mukaisesti ennaltaehkäiseviin
kotiin annettaviin palveluihin.
Porin perusturva irtisanoi Palvelukeskus Himmelin vuokrasopimuksen kokouksessaan
17.12.2020. Himmelin nykyinen vuokrasopimus oli toistaiseksi voimassa oleva ja siinä
on 6 kuukauden irtisanomisaika, jonka jälkeen perusturva ei enää maksa tiloista
vuokraa. Jatkossa Himmelin tehostetun palveluasumisen asiakkaille järjestetään
hoivapalvelut perusturvan omiin ja ostopalveluyksiköihin heidän toiveidensa
mukaisesti. Kotihoitoon nykyisiä asiakkaita ei siirretä.
Porin perusturva on yhteistyössä teknisen toimialan kanssa kartoittanut
lyhytaikaistoiminnoille tiloja. Uudet tilat löytyivät Kolitieltä. Viereisellä tontilla sijaitsee
Porin perusturvan lastensuojeluyksikkö, jonka vuokrasopimuksessa noudatetaan
samoja ehtoja kuin esitetyssä vuokrasopimuksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan
kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaita. Vuokrattavaan 30-paikkaiseen
lyhytaikaisyksikköön tulee henkilöstö Himmelistä ja tukipalvelut kohteeseen tulevat
Porin palveluliikelaitokselta.
Esitettävä tilavuokrasopimus on ns. pääomavuokrasopimus, jossa tilat vuokrataan
pääomavuokralla. Vuokrasopimuksen lisäksi Porin kaupungin tulee kilpailuttaa
kohteeseen kiinteistöpalvelut ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan
tilavuokran suuruus on 15994,66 euroa vuodessa alv 0% ja se sidotaan
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elinkustannusindeksiin. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.6.2021 ja kestää
1.6.2031 saakka. Vuokran päälle tulee kiinteistön ylläpitokustannukset noin 4,5 €/m2
/kk. Kustannukset on huomioitu Porin perusturvan budjetissa. Irtaimisto siirtyy
pääosin Himmelistä. Vuokrasopimuksessa on ns. Sote-pykälä, jolla sopimus voidaan
irtisanoa tulevan hyvinvointialueen toimesta ennenaikaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että lyhytaikaistoiminnoille vuokrataan tilat OP-rahoitus Oy:ltä liitteen
vuokrasopimusluonnoksen mukaan. Tekninen toimialajohtaja oikeutetaan tekemään
sopimukseen vähäisiä muutoksia.
Päätös
Esittelijä muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Vuokranantajana on OP-
Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto, ei OP-rahoitus Oy.
Tekstissä on kuukausivuokra (15 994,66 euroa/kk, alv 0), muuttunut virheellisesti
vuosivuokraksi.
Muuten päätös esityksen mukaan.

Perusturvalautakunta, 18.02.2021, § 63
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Rehula
pirjo.rehula@porinperusturva.fi
vanhuspalveluiden johtaja
Liitteet

1 Kolitie
2 Pohjaluonnos 29.1.2020
3 Vastuurajataulukko Kolitie 1 Pori
4 Porin kaupunki sopimusluonnos 10 v
5 Lyhytaikaishoidon tilojen vuokrasopimus
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 edellyttää omistajana Sampolan
Palvelukeskus Oy:ltä, että tämä teettää julkisista hankinnoista annetun lain
edellyttämällä tavalla ulkopuolisella asiantuntijataholla selvityksen Himmelin
korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019
mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa asettaa työryhmän
valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Loppuraportti jätettiin
kaupunginhallitukselle 8.6.2020. Suunnittelutyö on edennyt loppuraportin mukaisesti
ja tulevaisuudessa Himmelistä rakentuu Sote- ja gero -keskus. Vanhuspalveluissa
painopistettä siirretään tuottavuusohjelman strategian mukaisesti ennaltaehkäiseviin
kotiin annettaviin palveluihin.

Porin kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
18.02.2021

2/2021

65 (67)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin perusturva irtisanoi Palvelukeskus Himmelin vuokrasopimuksen kokouksessaan
17.12.2020. Himmelin nykyinen vuokrasopimus oli toistaiseksi voimassa oleva ja siinä
on 6 kuukauden irtisanomisaika, jonka jälkeen perusturva ei enää maksa tiloista
vuokraa. Jatkossa Himmelin tehostetun palveluasumisen asiakkaille järjestetään
hoivapalvelut perusturvan omiin ja ostopalveluyksiköihin heidän toiveidensa
mukaisesti. Kotihoitoon nykyisiä asiakkaita ei siirretä.
Porin perusturva on yhteistyössä teknisen toimialan kanssa kartoittanut
lyhytaikaistoiminnoille tiloja. Uudet tilat löytyivät Kolitieltä. Viereisellä tontilla sijaitsee
Porin perusturvan lastensuojeluyksikkö, jonka vuokrasopimuksessa noudatetaan
samoja ehtoja kuin esitetyssä vuokrasopimuksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan
kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaita. Vuokrattavaan 30-paikkaiseen
lyhytaikaisyksikköön tulee henkilöstö Himmelistä ja tukipalvelut kohteeseen tulevat
Porin palveluliikelaitokselta.
Esitettävä tilavuokrasopimus on ns. pääomavuokrasopimus, jossa tilat vuokrataan
pääomavuokralla. Vuokrasopimuksen lisäksi Porin kaupungin tulee kilpailuttaa
kohteeseen kiinteistöpalvelut ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan
tilavuokran suuruus on 15994,66 euroa vuodessa alv 0% ja se sidotaan
elinkustannusindeksiin. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.6.2021 ja kestää
1.6.2031 saakka. Vuokran päälle tulee kiinteistön ylläpitokustannukset noin 4,5 €/m2
/kk. Kustannukset on huomioitu Porin perusturvan budjetissa. Irtaimisto siirtyy
pääosin Himmelistä. Vuokrasopimuksessa on ns. Sote-pykälä, jolla sopimus voidaan
irtisanoa tulevan hyvinvointialueen toimesta ennenaikaisesti.
Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 28.1.2021 kokouksessaan ja siirsi asian käsittelyyn
kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus palautti asian perusturvalautakunnan
uudelleen käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas pormustasa
Perusturvalautakunta esittää tekniselle toimialalle vuokrasopimusta
hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Päätös esityksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen toimi
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Muutoksenhakukielto
§37, §38, §39, §40, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §52, §54, §55, §56, §57, §58, §59,
§60, §61, §62, §63
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§41, §42, §43, §51, §53
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

