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Aika                31.8.2021 klo 16.00-17.51

Paikka                Kaupungintalo, Valtuustosali

Osallistujat
Arja Laulainen (pj) kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sampsa Kataja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
Arto Nurmi kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
Sinikka Alenius kaupunginhallituksen jäsen
Timo Aro kaupunginhallituksen jäsen
Hanna Sinisalmi kaupunginhallituksen varajäsen
Tapio Furuholm kaupunginhallituksen jäsen
Aila Haikkonen kaupunginhallituksen jäsen
Bia Kaski kaupunginhallituksen jäsen
Tuomas Koivisto kaupunginhallituksen jäsen
Ismo Läntinen kaupunginhallituksen jäsen
Laura Pullinen kaupunginhallituksen jäsen
Mari Kaunistola kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jyrki Levonen kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Petri Huru kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Raisa Ranta kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Mika Aho perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Minka Leino-Holm (poistui klo 17.12) perusturvalautakunnan I varapuheenjohtaja
Sanna Mustajoki perusturvajohtaja
Anna-Liisa Koivisto terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Pirjo Rehula iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Satu Joensuu henkilöstön edustaja
Tuula Virtaranta-Levo henkilöstö edustaja
Tanja Jussila henkilöstön edustaja
Mikko Löfbacka 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
Niina Heino 

Satak. tulevaisuuden sote-keskus -hankejohtaja
Satak. sote-rakenneuudistuksen kehittäminen –hankejoht.
sihteeri

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.
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3. Tuottavuusprojektin tilannekatsaus 
Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
Liite 1 – Esitys / Liite 2 –Porin perusturvan tuottavuusohjelman tiivistelmä loppuraportista

4. Tuottavuusohjelman erityinen tilannekatsaus iäkkäiden palvelut / palvelujohtaja Pirjo Rehula
Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
Liite 3 –Iäkkäinen palvelut esitys

5. Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen hanke
Ympäristöministeriö on myöntänyt avustuksen hakemuksen mukaisesti.  Hanke alkaa 
virallisesti heti, kun ohjausryhmän jäsenet on nimitetty. Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus Ara on omalta osaltaan tukemassa hanketta. Ensimmäiset palaverit 
hankkeen, Aran ja kuntien välillä on käyty kesäkuussa 2021. 
 
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen kodeissaan mahdollisimman 
pitkään, mutta samalla suunnitella myös uuteen välimuotoisen asumismallin konseptiin 
turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja. Ikääntyneiden palvelurakennetta voidaan 
keventää merkittävästi, mikäli kotihoitoa kehitetään ja samalla luodaan uusia kotihoidon ja 
tehostetun palveluasumisen väliin meneviä palvelumuotoja, joissa voidaan tuottaa kotihoitoa 
keskitetysti, kustannustehokkaasti ja asiakasystävällisesti /lähtöiseksi.

Porin kaupungin osalta hanke toteutetaan kaupungin tytäryhtiö Porin YH- asunnot Oy:n 
omistamassa Uudenkoiviston vanhustentalot vuokra-asuntokohteessa. Kohteeseen on tehty 
kevään aikana laaja kuntotutkimus ja laskettu alustava kustannusarvio. Kohteen soveltuvuus 
peruskorjaukseen on melko epätodennäköinen, koska peruskorjauksen kustannustaso on 
korkea. Jatkoneuvottelut mahdolliselle uudisrakennukselle käydään perusturvan, 
rakennusvalvonnan, ministeriön ja Aran välillä. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä. 

Merikarvian kunnan osalta tehdään selvitys iäkkäiden ihmisten palveluasuntojen 
esteettömyys- ja turvallisuustasosta sekä laaditaan korjaus/investointisuunnitelma sen 
pohjalta. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet modifioida osa Kiilarinteen tehostetun 
palveluasumisen yksikön asiakashuoneista itsenäisen asumisen yksiköksi. Hankkeen osalta 
ensimmäinen toimenpide tulee olemaan palveluasuntojen kuntotutkimuksen/ 
esteettömyyskartoituksen laadinta. Alustavat neuvottelut kilpailutuksesta on käyty. 
 
Ulvilan kaupungin osalta selvitetään iäkkäiden ihmisten asumispalveluiden tarve, erityisesti 
välimuotoasuntojen optimaalinen määrän tarve. Tiedon kerääminen eri toimijoilta on erittäin 
tärkeässä asemassa hankkeen toteutumisen onnistumiseksi.
 
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.
 
Toimintaa mukana on kehittämässä Porin perusturvan yhteistoiminta-alue ja osatoteuttajina 
Varsinais- Suomen Muistiyhdistys ry/ Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi. Hankkeen 
kumppanina toimivat kuntien tekniset toimialat, Porin Yh- asunnot, Merikarvian 
vanhustenkotiyhdistys r.y., Kiinteistö Oy Ulvilan vuokrakodit, alueen oppilaitokset sekä 
vanhusneuvosto.
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Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

6. Muut asiat
Ei muita asioita.

7. Ohjausryhmän seuraava kokous
Ohjausryhmän seuraava kokous 19.10.2021 klo 17.00, kaupungintalon valtuustosalissa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.


