
Toiminnan perustietolomake / puhtauspalvelut/ tekstiili- ja pesulapalvelut
(Huom! myös siirtyvän pelastus- tai sosiaalipalveluiden tekstiili- ja pesulapalvelut)
Kunta/kaupunki Merikarvia

Lomakkeen täyttäjä Ritva Myllyviita

Täyttöohjeet:

1. Kaikki kunnan/kaupungin (sis. sosiaalipalvelut, pelastustoimi ym.) hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet tulee kirjata tähän

Useamman kohteen ollessa samojen kustannusten alla tulee kohteet kirjata peräkkäisille riveille ja yhdistää esim. solun taustavärillä

2. Kohteen vaatehuollon edellyttämä henkilöstömäärä nykyisin (kunnan oma toiminta). Ei täytetä, jos toiminta on ulkoistettu

3. Kohteesta hyvinvointialueelle siirtyvä nykyinen kunnan henkilöstö (kunnan oma toiminta). Ei täytetä, jos toiminta on ulkoistettu

4. Ammattinimike kohtaan tulee se ammattinimike millä henkilö työskentelee. Tähän tulee kirjata kaikki vaatehuollossa työskentelevä henkilöstö.

5. Mikäli henkilö tekee kohteessa osan aikaa vaatehuollontöitä ja osan aikaa jotain muita töitä esim puhtaustöitä, tulee se kirjata tähän esim. 60/40

6. Tuotetaanko kohteen vaatehuolto- ja pesulapalvelut kunnan omana toimintana vai onko toiminta ulkoistettu. Jos kohteessa on tehty osittainen ulkoistus merkitään ulkoistettu ja oma toiminta omille peräkkäisille  riveilleen samalla kohteen nimellä. 

7. Selvitettävä koskeeko sopimus pelkkää sotea vai sekä sotea, että kaupunkia/ kuntaa?
8. Ulkoistetun toiminnan sopimuskumppanin nimi

9. Sopimuksen voimassaoloaika, erityisesti päättymispäivä ja mahdolliset optiot?

10. Kustannukset vuositasolla kirkkaan keltaisessa ylimmässä laatikossa, vaaleankeltaisissa alalaatikoissa erittely, jos saatavilla

Lisätietoja: Miia Pihlajaviita p. 044-707 7277 miia.pihlajaviita@satasairaala.fi

Palautus: Niina Heinolle niina.heino@pori.fi

31.1.2022 mennessä 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Juokseva 

numerointi

Kohteen nimi Osoite Henkilöstömäärä nykyisin Siirtyvä henkilöstö Kohteelle kohdennettu 

ammattinimike 

(esim.ompelija, 

varastonhoitaja, 

tekstiilipalvelujen 

hoitaja, 

yhdistelmätyöntekijä 

ym.)

Tekeekö henkilö 

yhdistelmätyötä (esim. 

vaatehuolto-puhtaus 

50/50)

Tekstiilistö, joita rivin tiedot 

koskevat (täytettävä 

kaikkien rivien osalta ne 

jotka koskevat kyseistä 

toimipistettä)

Tekstiilistöä käyttävä 

henkilöstömäärä, potilas-/ 

asiakaspaikkojenmäärä, 

vaihtomattojen ja 

vuokrahygieniatuotteiden 

(esim. käsipyyheautomaatit) 

kappalemäärä

Tuotantomalli 

OMA/ULKOISTETTU

Koskeeko sopimus 

pelkkää sotea vai sekä 

sotea, että kaupunkia?

Ulkoistetun toiminnan 

sopimuskumppani

Voimassa oleva 

sopimuskausi ajanjakso/ 

toistaiseksi

Vuosikustannukset 

yhteensä (nykyisen 

sopimuksen 

kokonaiskustannukset ja 

sotekohteiden 

kustannuksista arvio)

1 Kiilarinteen palveluasumisen osastot Antintie 52, 29900 Merikarvia 0 0

Vaatehuolto/ 

tekstiilipalvelut

2 Merikarvian terveysasema Antintie 52, 29900 Merikarvia

Työpuvut (muut) / 

suojavaatteet 

(esim.pelastustoimi ja 

ambulanssit)                                         

13hlöä (opiskelijat 

huomioitava) ostopalvelu kunta

Sarastian sopimus/ 

Medanta Oy 21.6.2021-20.6.2025 1 300,00                            

3 Wassan päivätoimintakeskus ja asuntola Potilas- ja liinavaatteet              0 potilaspaikkaa

4 Paloasema Lounasvaarantie 1, 29900 Merikarvia

Omien tekstiilien (työpuvut, 

potilas- ja liinavaatteet) 

huolto ja hankinta ostopalvelu kunta Rauhanlaakson pesula toistaiseksi 2 100,00                            

5

Sisustustekstiilit (esim 

verhot)

6 Ompelupalvelut                                

7 Vaihtomatot                                    20kpl vuokra kunta

Sarastian 

sopimus/Lindström Oy

1.2.2020-31.1.2022, optio 

toistaiseksi voimassa 

olevasta sopimuksesta -                                     

8

Hygieniapalvelut (esim. 

käsipyyheautomaatit ja -

rullat, ilmanraikastimet 

yms) 0 kpl vuokra kunta

Sarastian 

sopimus/Lindström Oy 1.1.2022-7.11.2025 770,00                               

9

10 LISÄÄ RIVEJÄ TARVITTAESSA

Huomioitavia asioita, kuten esim mahdollinen henkilöstövajaus, johtuen kunnalle jäävän toiminnan ja hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä. 

Lisäksi lomakkeen täyttäjän näkemys mahdollisen henkilöstövajauksen kompensoinnissa.  

Täytä tähän

Työpuvut kohdassa keittiö- ja 

siivoushenkilökunnan omat työvaatteet, 

seuraavassa kohdassa työvaatteiden 

pesetyspalvelu.

1. Onko käytössänne sähköinen tilausjärjestelmä käytössä Ei.

2. Onko teillä tekstiilien päivystysvarastoa Ei
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3. Veloitetaanko tekstiileistä 

kappalehinnalla vai kiloina?

Työvaatteiden pesu kappalehinnalla, muu pyykki 

kilohinnalla.

4. Alueenne pesulayhteyshenkilön nimi Mariia Jokimäki-Tähkänen

5. Onko alueellanne tekstiilityöryhmää/ -

toimikuntaa? Emme ole mukana Porin tekstiilityöryhmässä.

6. Kuka tilaa potilas- ja liinavaatteet 

yksiköihin? Perusturva.

7. Kuka hoitaa työpukujen tilauksen (myös 

mittatilausasut)

Kunnan henkilöiden työvaatetilaukset hoitaa 

palvelupäällikkö Ritva Myllyviita, käytössä ei ole 

vuokravaatteita.

8. Millaisia tuotteita/ palveluja 

ompelimostanne saa? Ei ole ompelimoa.


