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Aika               25.5.2021 klo 14.00-16.11

Paikka               TEAMS –sähköinen kokous

Osallistujat
Diana Bergroth-Lampinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Anne Liinamaa (pj) kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
Juha Kantola kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
Arja Laulainen kaupunginhallituksen jäsen
Mika Aho kaupunginhallituksen jäsen
Esa J. Wahlman kaupunginhallituksen jäsen
Mari Kaunistola kaupunginhallituksen jäsen
Petri Huru (paikalla klo 14.11-14.57) kaupunginhallituksen jäsen
Raisa Ranta (poistui klo 15.56) kaupunginhallituksen jäsen
Satu Hatanpää kaupunginhallituksen jäsen
Tommi Salokangas kaupunginhallituksen jäsen
Krista Kiuru kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oili Heino kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Simo Korpela kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Vasama (poistui klo 15.52) kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Sonja Myllykoski perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Hanna Hildén perusturvalautakunnan I varapuheenjohtaja
Anne Mäntylä perusturvalautakunnan II varapuheenjohtaja
Sanna Mustajoki perusturvajohtaja
Anna-Liisa Koivisto terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Pirjo Rehula vanhuspalveluiden johtaja
Satu Joensuu henkilöstön edustaja
Tuula Virtaranta-Levo henkilöstö edustaja
Tanja Jussila henkilöstön edustaja
Mikko Löfbacka (poistui klo 15.03) kaupunginjohtaja, Ulvila
Kimmo Puolitaival (saapui klo 14.13) kunnanjohtaja, Merikarvia
Ermo Haavisto (paikalla klo 14.20-15.53) sairaanhoitopiirin johtaja
Marjukka Palin projektijohtaja
Aino-Maija Luukkonen kaupunginjohtaja
Minna Ojala controller –toiminnon edustaja
Anna Jaatinen
Anneli Lehtimäki (saapui klo 15.59)

Niina Heino

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anne Liinamaa avasi kokouksen klo 14.00.

Satak. tulevaisuuden sote-keskus -hankejohtaja
Satak. sote-rakenneuudistuksen kehittäminen –hankejoht.
sihteeri
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2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3. Tuottavuusprojektin tilannekatsaus
Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
Liite 1 - Esitys

4. Tuottavuusohjelman erityinen tilannekatsaus / Lastensuojelu ja vammaispalvelut
 Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

5. Ympäristöministeriölle jätetty hankehakemus
Ympäristöministeriölle on jätetty erityisavustushakemus ikääntyneiden asumisen
kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on edistää Porin perusturvan yhteistoiminta-
alueella edistää asumisen uusia esteettömiä ja turvallisia asumisratkaisuja. Samalla tuetaan
ikääntyneiden kuntalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia.

Porin kaupungin osalta hanke toteutetaan kaupungin tytäryhtiö Porin YH- asunnot Oy:n
omistamassa Uudenkoiviston vanhustentalot vuokra-asuntokohteessa. Kiinteistössä on 65
asuinhuoneistoa. Huoneistot ovat peruskorjauksen tarpeessa ja niiden käyttöaste on tällä
hetkellä heikko. Kiinteistön osalta on tehty päätös, jonka mukaan tilat tullaan
peruskorjaamaan välimuotoisen asumismallin kohteeksi. Kohde on samalla myös
monimuotoista integroitua asumista muistisairaille hankkeessa mukana, jossa pyritään Aalto-
yliopiston ja Aran asiantuntijoiden kanssa hakemaan uusia konsepteja asumistarjontaan.
Hankkeen lähtökohtana on ikääntyneiden muistisairaiden asumisen ratkaisut, jotka tukevat
palveluiden ja muun avun tuomista kotiin. Hankkeen avulla luodaan uusia
suunnitteluratkaisuja kodikkaalle, esteettömälle, turvalliselle ja helposti hahmottuvalle
asuinympäristölle.

Merikarvian kunnan osalta tehdään selvitys iäkkäiden ihmisten palveluasuntojen (92 asuntoa)
esteettömyys- ja turvallisuustasosta sekä laaditaan korjaus/investointisuunnitelma sen
pohjalta. Esteettömyys- ja turvallisuuskartoituksella tuotetaan kohteesta tarkkaa tietoa
kiinteistön nykytilasta. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet modifioida puolet (30 huoneistoa)
Kiilarinteen tehostetun palveluasumisen yksikön asiakashuoneista itsenäisen asumisen
yksiköksi.  Kartoituksissa käytetään asiaan perehtynyttä asiantuntijaa, mutta lisäksi selvityksen
tekoon osallistuu moniammatillinen työryhmä ja huoneistojen asukkaat.

Ulvilan kaupungin osalta on tarve selvittää iäkkäiden ihmisten asumispalveluiden tarve,
erityisesti välimuotoasuntojen optimaalinen määrän tarve. Tiedon kerääminen eri toimijoilta
on erittäin tärkeässä asemassa hankkeen toteutumisen onnistumiseksi. Selvityksen tuloksena
syntyy tulevaisuuden tarpeita ennakoiva, yhteinen näkemys ikäihmisten asumisesta ja
ratkaisuvaihtoehdoista, joka mahdollistaa jatkohankkeen suunnitelman tuotoksena.
Lisäksi hankkeen avulla lisätään ikäihmisten ja heidän omaisten tietoutta omistusasuntojen
ARA korjausavustuksista käyttämällä hyväksi digiteknologiaa, mm. ikäihmisten tv:n kautta sekä
KumppanuusAkatemian tekemien www.sivujen kautta sekä kouluttamalla kotihoidon
henkilöstöä esteettömyys ja turvallisuusasioihin.
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Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

6. Uudet työryhmät
NHG:n laatimassa tuottavuusohjelman loppuraportissa on maininta, että tuottavuusohjelman
yhteydessä perusturvan on selvitettävä läpinäkyvästi palveluiden kustannukset
(yksikkökustannushinta), asiakasohjaus ja riittävän kapasiteetin arviointi kasvavaan
palvelutarpeeseen. Lisäksi palvelusetelijärjestelmä tulee selvittää, mahdollisesti uudistaa ja
kiinteistöstrategia laatia. Yhteistyön osalta loppuraportissa on maininta, että yhteistyötä tulee
kehittää ja tuottavuusohjelmassa aloitettuja hankkeita laajentaa 3. ja yksityiselle sektorille
erityisesti toimenpide 1 ja 2 osioiden osalta.

Ohjausryhmä päättää perustaa seuraavat työryhmät tuottavuusohjelman uusiksi työryhmiksi
1. Opimaalisen järjestämistavan työryhmä

a. yksikkökustannuslaskenta
b. paljonko eri palveluiden tuottaminen eri vaihtoehdoilla maksaa
c. mitä asiakasohjaukselta vaaditaan eri vaihtoehtojen toteuttamiseksi
d. riittääkö kapasiteetti palvelutarpeen kasvaessa

2. Ostopalvelumekanismit työryhmä
a. Palvelusetelijärjestelmä

3. Kiinteistöstrategia työryhmä
a. Kiinteistökannan selvittäminen ja kiinteistöstrategian laadinta

4. Yhteistyöryhmä
a. Luodaan keskusteleva ja neuvotteleva yhteistyöfoorumi perusturvan,
 3. sektorin ja yritysten välille

Ohjausryhmä päätti pyytää pääsopijajärjestöjä ja mahdollisia muita yhteistyökumppaneita
nimeämään edustajansa ko. työryhmiin. Ryhmien lopullinen kokoonpano päätetään
Perusturvan johtoryhmässä. Ryhmien työ alkaa syksyllä 2021.

7. Muut asiat
Ei muita asioita.

8. Ohjausryhmän seuraava kokous
Ohjausryhmän seuraava kokousajankohta sovitaan uudella kaupunginhallituksen
kokoonpanolla.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

Anne Liinamaa Niina Heino
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tiedoksi: Ohjausryhmän jäsenet


