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Aika     30.3.2021 klo 16.30-18.49

Paikka     TEAMS –sähköinen kokous

Osallistujat
Diana Bergroth-Lampinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Anne Liinamaa kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
Juha Kantola pj. kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
Arja Laulainen kaupunginhallituksen jäsen
Erno Välimäki kaupunginhallituksen jäsen
Mika Aho kaupunginhallituksen jäsen
Esa J. Wahlman poistui 18.00 saapui 18.06 kaupunginhallituksen jäsen
Mari Kaunistola kaupunginhallituksen jäsen
Petri Huru saapui klo 17.18 kaupunginhallituksen jäsen
Raisa Ranta poistui klo 18.25 kaupunginhallituksen jäsen
Satu Hatanpää kaupunginhallituksen jäsen
Tommi Salokangas saapui klo 17.23 kaupunginhallituksen jäsen
Krista Kiuru kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oili Heino kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Simo Korpela kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Vasama kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Sonja Myllykoski perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Hanna Hildén perusturvalautakunnan I varapuheenjohtaja
Anne Mäntylä perusturvalautakunnan II varapuheenjohtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas 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
Niina Rosenberg henkilöstön edustaja
Mikko Löfbacka saapui klo 17.17 kaupunginjohtaja, Ulvila
Kimmo Puolitaival kunnanjohtaja, Merikarvia
Ermo Haavisto sairaanhoitopiirin johtaja
Marjukka Palin projektijohtaja
Aino-Maija Luukkonen kaupunginjohtaja
Minna Ojala controller –toiminnon edustaja
Anna Jaatinen
Anneli Lehtimäki
Mira Heimo-Mulinga
Niina Heino 

Satak. tulevaisuuden sote-keskus -hankejohtaja
Satak. sote-rakenneuudistuksen kehittäminen –hankejoht.
asiantuntija / projektipäällikkö
sihteeri
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Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Kantola avasi kokouksen klo 16.30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3. Tuottavuusohjelma TP 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi perusturvan tuottavuusohjelman kokouksessaan 16.3.2020 § 147. 
Tuottavuusohjelmaa on toteutettu kaikilla palvelualueilla aktiivisesti. Tuottavuusohjelmaan 
myönnettiin 1 M€:n lisämääräraha.

Toimenpidesuunnitelman mukaisesti terveys- ja sairaalapalveluiden palvelualueella 
kehitettiin konsultaatiopalveluita ja paljon päivystyspalveluita tarvitsevien 
palvelukokonaisuuksia yhteistyössä Satasairaalan kanssa. Henkilöstön joustavaan 
siirtomenettelyyn luotiin toimiva prosessi, joka on jäänyt pysyväksi toimintatavaksi 
(huddlaus). Asiakkaan palvelutarpeen arviointiin on panostettu lisäresursoinnilla sisäisin 
siirroin. Lisäksi asiakkaan jatkohoitopaikan saamista nopeuttamaan on aloitettu uuden 
toimintatavan pilotointi.

Vanhuspalveluissa palvelurakenteen keventäminen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkojen 
vähennystavoite on toteutunut. Saman aikaisesti lisättiin kotihoidon resurssia niin, että kotiin 
annettavia palveluita tarjotaan 24/7. Omaishoidon tukia tarkistettiin ja lakisääteisten 
vapaiden käyttömahdollisuuksia laajennettiin palvelusetelimallilla.  Lisäksi kehitettiin 
vastuulääkäri palveluita. 

Lastensuojelussa kehitettiin yhteistyötä yhteiskumppaneiden kanssa tietojärjestelmien ja 
etäpalveluiden avulla. Uusien menetelmien myötä on mahdollistettu ennaltaehkäisevien 
palveluiden kehittäminen ja sitä kautta on saatu hillittyä asiakkaiden määrää 
lastensuojelussa.

Digitalisaation osalta ammattilaisten työkaluja on päivitetty vastaamaan nykyajan vaatimuksia 
ja erilaisia digijärjestelmiä on otettu käyttöön. Tiedolla johtamisen mallia on rakennettu ja 
toiminnan tietojen raportointi on vakioitu. Työhyvinvointi osio käynnistyi loppuvuodesta 
2020.

Ohjausryhmä merkitsi tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman mukaiset vuoden 2020 
toimenpiteet tiedoksi. Lisäksi ohjausryhmän kokoukseen valmistunut liite tavoitteiden 
toteutumisen mittareista merkittiin tiedoksi.

Liite 6 – Mittarit toteuma 2020

4. Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman päivitys
Kaupunginhallitus on päätöksellään 16.3.2020 § 147 hyväksynyt Porin perusturvan 
tuottavuusohjelman. Perusturva on tämän jälkeen käynyt voimassa olevan 
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toimenpidesuunnitelman läpi ja valmistellut siihen nyt esitettävät päivitykset. Suunnitelman 
päivittäminen on tärkeää sote- valmistelun, talousarvio mittariston ja muiden 
kehittämistoimien vaikutusten huomioimiseksi. Ohjelman päivityksen ovat valmistelleet 
projektijohtaja, hankkeen vastuuhenkilöt ja sote- hankejohtajat. Tuottavuusohjelman 
päivitetty toimenpidesuunnitelma on käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 
25.3.2021.

Ohjausryhmä merkitsi päivitetyn tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman tiedoksi.

Liite 1 – Perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma

5. Tuottavuusohjelman tilannekatsaus
Tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa kaikilla palvelualueilla rasittaa pitkään jatkunut 
koronatilanne. Se näkyy toiminnan kehittämistyössä, henkilöstön jaksamisessa ja talouden 
tunnusluvuissa. Koronaepidemia ja koronasta aiheutunut hoitovelka tuovat lisähaasteita 
tuottavuusohjelman eteenpäin viemiselle. Kuitenkin tässäkin tilanteessa tuottavuusohjelmaa 
on pyritty viemään suunnitelmallisesti eteenpäin.

Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 2 – Powerpoint -esitys

6. Monimuotoista integroitua asumista muistisairaille (Sotera -hanke)
Porin perusturva on vuokrannut Porin YH-asunnot Oy:ltä Uudenkoiviston vanhustentalot 
(Kasvihuoneenkatu 1-3, Pori) määräaikaisella vuokrasopimuksella 1.5.2010-31.12.2030. 
Kiinteistössä on 65 asuinhuoneistoa ja kotihoidon tilat. Huoneistot ovat peruskorjauksen 
tarpeessa ja niiden käyttöaste on heikko. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti ns. 
putkiremonttilaisia lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kiinteistön vuokra on 36 223 €/kk, alv 0. 
Heikon käyttöasteen vuoksi perusturvalle aiheutuu vuosittain n. 300 000 euron tappio omaan 
toimintaan.

Valtion asuntorahasto on myöntänyt kiinteistölle aravalainapäätöksen ja avustuspäätöksen 
hissien rakentamiseen vuonna 2001. Kohteen käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa 
28.11.2046 saakka. Rajoitukset pitävät sisällään myös asukasvalintarajoitukset eli asunnot on 
tarkoitettu vanhusten käyttöön.

Tuottavuusohjelman eräänä tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen. 
Vanhuspalveluiden raskasta laitoshoitoa on purettu perusturvan toiminta-alueella ja 
samanaikaisesti on kehitetty kotiin annettavia palveluita. Kotona asumisen ja tehostetun 
palveluasumisen välille on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa monimuotoisia, toimintakyvyn 
säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Muutosten avulla iäkkäät ihmiset voivat 
asua turvallisesti ja he saavat tarpeidensa mukaiset palvelut myös kotiin.

Porin perusturva on lähtenyt mukaan Aalto-yliopiston (Sotera) hankkeeseen, jonka 
tavoitteena on mahdollistaa välimuotoisen/monimuotoisen asumismallin käyttöönotto 
erityisesti muistisairaiden osalta. Hankkeen osapuolina ovat Aalto-yliopisto, 
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ympäristöministeriö, ARA, kaupunkeja ja rakennuttaja yhteisöjä julkiselta sekä yksityiseltä 
sektorilta.

Hankkeen lähtökohtana on palveluja tarvitsevien muistisairaiden asumisen integroituminen 
tavalliseen asuinyhteisöön, asumisen eriytymisen välttäminen sekä ikääntyneiden ja 
muistisairaiden osallisuus. Tavoitteena on kehittää asumisen ratkaisuja, jotka tukevat 
laadultaan hyvää asumista sekä tukevat palveluiden ja muun avun tuomista kotiin. Ratkaisut 
voidaan toteuttaa joko uudis- tai korjausrakentamisena.

Hankkeen kohteena olevat ratkaisut voivat muodostua yksittäisistä asunnoista 
rakennuskokonaisuudessa tai asunnoista ryhmämuotoisessa kohteessa. Hankkeessa 
tarkastellaan, miten muistisairautta sairastavat henkilöt voivat asua osallisina yhteisössä ja 
miten heidän eristyneisyyttään vähennetään. Tähän vaikuttavat mm. asunnon sijainti sekä 
rakennuksen ja piha-alueen suunnitteluratkaisut. 
Muistisairaiden monimuotoisen integroidun asumisen tavoitteita ovat esim. kodikas, 
rauhallinen ja helposti hahmotettava tavallinen asuinympäristö; fyysinen asuinympäristö ja 
tilaratkaisut, jotka tarjoavat mahdollisuuden hyvälle ja inhimilliselle elämälle hoivatarpeen 
kasvaessa. Tavallinen asunto ja asumisen tilalliset ratkaisut tukevat osallisuutta, 
integroitumista ja tukevat muistisairaiden heidän arjessa pärjäämistä sekä yhteisöllisyyttä 
ympäröivässä asuinyhteisössä.

Porin YH-asunnot Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Uudenkoiviston 
vanhustentalot ovat hankkeen kohde. Kiinteistö soveltuu erittäin hyvin projektin 
tavoitesisältöön ja tarve perusturvan tulevaan palvelurakenteeseen on selkeä. NHG:n 
tuottavuusohjelman loppuraportissa on mainittu, että ikääntyneiden palvelurakennetta 
voidaan keventää hallitusti ja merkittävästi, mikäli uusia kotihoidon ja tehostetun 
palveluasumisen väliin meneviä palvelumuotoja kehitetään ja joissa voidaan tuottaa 
kotihoitoa keskitetysti. 

Ympäristöministeriö myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla 
parannetaan ikääntyneiden asumista. Vuoden 2021 hakukierroksella avustusta voi saada 
enintään 60 % yksittäisen hankkeen kustannuksista, kuitenkin enimmillään 80 000 euroa. 
Avustushaku päättyy 23. huhtikuuta 2021. Avustettavien hankkeiden on vastattava kuntien 
keskeisiin haasteisiin ikääntyneiden asumisessa, tarjottava pitkän aikavälin ratkaisuja sekä 
pidettävä sisällään uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja. Avustusta voidaan myöntää 
ikääntyneiden asumista kehittäville hankkeille, jotka tukevat kuntien ennakointia ja 
varautumista, edistävät vanhan asuntokannan korjaamista, lisäävät ikääntyneille sopivien 
asuntojen määrää ja uusia asumisratkaisuja, parantavat asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä 
tai vahvistavat asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Myös sosiaali- ja terveysministeriö 
tulee myöntämään kuluvan vuoden aikana vastaaville hankkeille palveluiden kehittämiseen 
liittyvää rahoitusavustusta. Asiasta järjestetään seminaari huhtikuun aikana.

Kiinteistöön on tilattu laaja kuntokartoitus ja hankkeelle on perustettu työryhmä alustavan 
hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatimiseksi. Työryhmän kokoonpanoon kuuluu 
asiantuntija muistiyhdistyksestä ja lisäksi työryhmän on otettu mukaan vammaispalveluiden 
edustaja. Hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja myös muistisairaille, ikääntyville 
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vammaispalveluiden käyttäjille. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustus 
huomioidaan hankkeen jatkoselvityksessä. Asia on esitelty perusturvalautakunnassa.

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

Liite 3 – Muistisairaiden monimuotoinen integroitu asuminen hankeluonnos 11032021
Liite 4 – MonIA konsortiosopimus

7. Tuottavuusohjelman työhyvinvointi osuuden tilannekatsaus
projektipäällikkö Mira Heimo-Mulinga
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen –projektiryhmän projektipäällikkö Mira Heimo-
Mulingan esittely toimenpidesuunnitelman mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä 
merkittiin tiedoksi.

Liite 5 – Projektisuunnitelma

8. Muut asiat
Keskustelua viestinnän periaatteista. Ohjausryhmä pitää aktiivista, avointa ja oikea-aikaista 
viestintää sekä kaupungin omien viestintäkanavien aktivointia tärkeänä. Käytäntönä on ollut, 
että perusturvan viestintäyksiköstä on lähetetty mediatiedote ohjausryhmän kokouksien 
jälkeen. Tuottavuusohjelmalle on rakennettu oma sivusto Porin kaupungin nettisivustolle; 
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/porin-perusturvan-tuottavuusohjelma , jossa 
tiedotetaan säännöllisesti tuottavuusohjelman etenemisestä sekä tallennetaan ohjausryhmän 
muistiot. Korona-aikainen viestintä on syönyt perusturvan viestintäyksikön resursseja ja 
yksikön vahvaan osallistamiseen sekä sivujen päivittämiseen tullaan jatkossa panostamaan, 
mm. lisäämällä haastatteluja asiakas- ja työntekijäkokemuksista.

9. Ohjausryhmän seuraava kokous
Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään TEAMS etäkokouksena 25.5.2021 klo 14.00.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.49.

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/porin-perusturvan-tuottavuusohjelma

