
POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU KU NTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKU N -

NAN VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS YHTYMÄVALTUUSTOLLE

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1. Kokoonpano

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän tarkastustautakuntaan ovat
kuutuneet puheenjohtajana Petri Ylikoski, varajäsen Markus Ruuhimäki; vara
puheenjohtajana AuLis Vehmasto, varajäsen Anneti Hautaoja; jäsen Hetena
Lehtiö, varajäsen Juuso Räsänen; jäsen Erkki Ytikoski, varajäsen Evetiina Kuus
koski; jäsen Aila Kalliomäki, varajäsen Keijo Kattiomäki; jäsen Keijo Sitvola,
varajäsen ULla Haavisto; jäsen Anne Aho, varajäsen Esko Luomanen.

1.2. Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 5:n mukaan arvioida, ovatko yh
tymävattuuston asettamat toiminnatliset ja tatoudelliset tavoitteet toteutu
neet sekä onko toiminta järjestetty tutoksettisetta ja tarkoituksenmukaiset[a
tavalLa. Tutoksetlisuutta tarkastettaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena,
arvioiden miten hyvin kuntayhtymä täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen
tuottajana.

Tarkastuslautakunta antaa vattuustolte kultakin vuodetta arviointikertomuk
sen, jossa esitetään arvioinnin tuLokset. Arviointikertomus käsitellään valtuus
tossa titinpäätöksen yhteydessä.

Yhtymähattitus antaa valtuustolle tausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi-
kertomus antaa aihetta (KunL 121.55).

1.3. Yhteys tilintarkastajaan

Kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy
vastuullisena titintarkastajanaan Vesa Keso, JHU. Avustavana tarkastajana on
toiminut Leena Ahonen.

1.4. Toimintamuodot

Tarkastuslautakunta on käsiteLlyt kuntalain ja tarkastussäännön edeltyttämiä
asioita tilivuodelta 2016 kokouksissaan työohjetmassa sovitun kokousaikatautun
mukaisesti. Kokouksissa on saatu selvityksiä johtavien viranhaltijoiden toimes
ta kuntayhtymän toiminnan ja taLouden tavoitteiden toteutumisesta sekä toi
minnan tutoksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.
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Vuoden 2016 arviointityön painopistealueena on ottut aikuis- ja ympäristöpat
velut. Arviointityössä on painotettu erityisesti yhtymävattuuston hyväksymän
strategian toteutumista.

Kokouksissa on olLut kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan katsaus ajankoh
taisista asioista. Tämän Lisäksi kokouksiin on kutsuttu
viranhattijoita/työntekijöitä kuttoinkin käsitettävän arviointiteeman
mukaisesti. Kuuttavilte on kokouskutsun yhteydessä lähetty arviointilomake,
joka on patautettu ennen kokousta ja toimitettu tarkastustautakunnan
jäseniLle. Arviointi on toteutettu suuttisen kuutemisen ja kirjattisen aineiston
perusteetta.

Seuraavassa on esitetty kokousten teemat ja kokouksissa kirjattuja havaintoja.

Kokous 18.8.201 6, aikuispalvetut:

Tatousjoh taja esitteLi tarkastuslautaku nnatte ku ntayhtymän osavuosikatsau k
sen ajaLta 1-6/2016. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan ku[ujen
kasvu edettisvuodesta on olLut 1 ,9 %. Tutosatueista perhe- ja aikuispalvetut
ovat ytittämässä omaa tatousarviotaan.

Aikuispatvetujohtaja oti etukäteen toimittanut tarkastustautakunnalte arvi
ointilomakkeen, jossa oti esitetty aikuispatvetuiden strategisia tavoitteita,
tavoitteiden toteutumiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpitei
den vaikutuksia.

Tarkastustautakunta käsitteli ja hyväksyi arvioinnin työohjetman vuodette
2016.

Tarkastustautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi titintarkastuksen työohjet
man vuodelle 2016.

Tarkastustautakunta päätti osaLlistua koututusseminaariin 7.10.2016.

Kokous 15.9.2016, ympäristöpalvelut:

Kuntayhtymähalti tuksen puheenjohtaja Risto Pettomaa selosti tarkastustau -

takunnatle ajankohtaisia kuntayhtymän toimintaan ja talouteen Liittyviä asi
oita. EsiLlä oLi mm. kuntayhtymän johdossa ja organisaatiossa tehdyt järjes
teLyt.

TarkastusLautakunnalle esiteltiin ympäristöpaLveLuiden toimintaa. Terveys
vatvonnan johtaja oli etu käteen toimittanut tarkastusLautakunnaLle täytetyn
arviointiLomakkeen. Lomakkeessa oLi esitetty kuntayhtymän strategisia ta
voitteita, niiden toteutumiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpi
teiden vaikutuksia.

TarkastusLautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tiLintarkastustyön toteutu
maraportin 15.9.2016 asti tehdystä tiLintarkastustyöstä.
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Kokous 20.10.2016, aikuisterveydenhuolto:

Vs. kun tayhtymäjoh taja selosti tarkastustautaku nnatle strategian mukaisia
tavoitteita, niiden saavuttamiseksi tehtyjä toiminnallisia muutoksia ja niiden
vaikutuksia. Tarkastustautakunnatte esitettiin kuntayhtymän taLouden toteu
tumatietoja ajatta 1-8/2016.

Aikuisterveydenhuotton pääLlikkö esitteLi tarkastustautakunnatte vastuuatu
eensa toimintaa. Tarkastustautakunnalte oli etukäteen toimitettu aikuister
veydenhuottoa koskeva arviointitomake.

Yhtymähaltitus on kokouksessaan 29.9.2016 päättänyt yhtymävaltuustolle
annettavasta tausunnosta.

Tarkastustautakunta merkitsi tiedoksi yhtymähattituksen 29.9.201 6 yhtymä
vattuustotte annetun lausunnon toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden
201 5 arviointikertomuksen johdosta.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi ti lintarkastuksen toteutu maraportin
20.10.2016 asti tehdystä vuoden 2016 tarkastustyöstä.

Kokous 17.11.2016, aikuissosiaatityö:

Aikuissosiaatityön päällikkö esitteLi tarkastuslautakunnatte omaa vastuuatu
ettaan sekä sitä mitä toimenpiteitä se on tehnyt yhtymävattuuston päättä
mien strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Tarkastuslautakunnalle selvi
tettiin aikuissosiaalityön jäsenkuntakohtaisia eroja. Tarkastuslautakunnalte
esiteltiin aikuis- ja perhepatvetuiden yhdistämisprosessin tämänhetkistä ti
lannetta.

Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että yhtymähaltitus seuraa ja varmistaa
aikuis- ja perhepatvetuiden organisaatioiden muutosprossin tavoitteiden to
teutumista.

Vs. kun tayh tymäjohtaja selosti tarkastustautakunnalte ku ntayhtymän ajan -

kohtaisia toimintaan ja taLouteen Liittyviä asioita. EsiLlä oLi mm. aikuis- ja
perhepatve[ujen yhdistymisprosessi. Saadun selvityksen mukaan uusi organi
saatio aloittaa aLkuvuodesta 2017. Tarkastustautakunnalle setvitettiin talo
usarvion taadintaprosessin etenemistä.

Talousjohtaja esitteLi tarkastuslautakunnatte talouden toteutumaraporttia
ajalta 1.1. - 30.09.2016. Saadun seLvityksen mukaan ulkoisten kulujen kasvu
on ottut 2,6 %. Tarkastustautakunta keskusteti toiminnan ja tatouden rapor
toinnista.

Tarkastustautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi titintarkastustyön toteutu
maraportin 17.11 .2016 asti tehdystä tarkastustyöstä.

Tarkastustautakunta päätti esittää yhtymävattuustotte, että Pohjois -

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä jatkaisi vuositle 2013-2016 sotmittua
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tilintarkastussopimusta myös tilikausitte 2017-2018, BDO Audiator Oy:n te
kemän esityksen mukaisesti.

Kokous 15.12.2016, vanhuspalvetut:

Vs. kun tayh tymäjoh taja esitteli tarkastustautaku n natte talouden toteutu maa
ajalta 1-10 / 2016 (83,3 %). Raportin mukaan patvelusopimuksen toteutuma
oli 85,23 %. Toimintakulujen kasvu edelbsvuodesta oli 1,1 %.

Vanhuspatvetujohtaja esitteLi tarkastuslautakunnatle oman vastuualueensa
toimintaa ja etukäteen toimitetun arviointitomakkeen sisäLtöä.

Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastustyön toteutu
maraportin 15.12.201 6 asti tehdystä tarkastustyöstä.

Tarkastustautakunta päätti antaa sidonnaisuusrekisterin valmistelun viran
hattijoiden tehtäväksi siten, että tarkastuslautakunta voi tehdä päätöksen
rekisterin toteuttamistavasta kevään 2017 aikana.

Kokous 19.1.201 7, perhepalvetut:

Vs. tatousjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalte kuntayhtymän talouden to
teutumaa ajatta 1-11/2016. Toteutumaa käytiin läpi kunnittain, patveluatu
eittain ja tuotteittain.

Saadun selvityksen mukaan talousarvioytitykset olivat yhteensä 1 015 000€.
Yhdentoista kuukauden perusteetla netjä tulosatuetta oti ytittänyt nettomää
rärahansa. Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on tutosalueen net
tomeno.

Tarkastustautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei yhtymähattitus ote vat
misteltut yhtymävaltuustotte esitystä taLousarvion muuttamiseksi. Tarkastus
tautakunnan saaman selvityksen mukaan tutosatueiden tatousarvioylitykset
ovat syntyneet tasaisesti tatousarviovuoden aikana.

Tarkastustautakunnan saaman kokouspäivän tilanteen raportin mukaan kulu
jen kasvu edettisvuodesta on ollut 2,4 %.

Perhepa[velujohtajan sijaan perhepatvelujen toimintaa esitteti perhetervey
denhuotton päättikkö Päivi Rouheto. Hän oti etukäteen toimittanut perhepat
vetuita koskevan arviointitomakkeen. Esitys eteni tämän lomakkeen teemo
jen mukaisesti.

Tarkastustautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi titintarkastustyön toteutu -

maraportin 19.1.2017 asti tehdystä tarkastustyöstä.

Kokous 14.2.2017, erityispalvelut:
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Talousjohtaja selosti tarkastuslautakunnatte kuntayhtymän talouden toteu
tumaa vuodelta 2016. Tarkastustautakunnalte esitettiin kuntien lopputasku
tukset vuodelta 2016.

Vs. kuntayhtymäjohtaja seLosti tarkastustautakunnalte ajankohtaisia kun
tayhtymän toimintaan ja talouteen Liittyviä asioita. Esillä oli mm. aikuis- ja
perhepalvetuiden yhdistäminen, vuoden 2016 talousarvion toteutuminen,
hatlintosäännön uudistaminen ja sidonnaisuusrekisterin vatmistelu.

Johtava ytilääkäri oti etukäteen täyttänyt ja toimittanut tarkastuslautaku n -

natte arviointitomakkeen. Johtava ylitääkäri esitteli tarkastustautakunnatle
oman vastuualueensa toimintaa ja arviointilomakkeetta esitettyjä asioita.

Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastustyön toteutu
maraportin 14.2.2017 asti tehdystä vuoden 2016 tarkastustyöstä.

Tarkastustautakunta käsitteli hatlintosääntöä kuntatiiton antaman maLlin
pohjatta ja siLtä osin kun se koskee tarkastuslautakunnan tehtäviä. Tarkas
tuslautakunta teki esityksen hatLintosäännön tarkastuslautakunnan tehtäviä
koskeviksi määräyksiksi.

Kokous 16.3.2017, aikuispalvelut ja ympäristöpalvelut:

Vs. kun tayh tymäjohtaja seLosti tarkastusLautakun natle ajankohtaisia kun -

tayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. perhe- ja
aikuispatveluiden yhdistäminen ja siihen Liittyvät rekrytoinnit sekä sote
uudistuksen tämänhetkinen tilanne.

Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että tutevien mm. sote-uudistusta kos
kevien päätösten tueksi yhtymävaltuustoLle annetaan riittävät tiedot. Laa
joissa asiakokonaisuuksissa tiedottamisen tulee olla aktiivista ja jatkuvaa.

TarkastustautakunnaLte selostettiin kuntayhtymän vuoden 2016 titinpäätök
seen liittyviä asioita. Yhtymähallitus attekirjoittaa tilinpäätöksen kokoukses
saan 29.3.201 7. Tasekirja toimitetaan tämän jäLkeen postitse tarkastustau
takunnan jäseniLle.

Aikuispatvelujohtaja (asumispatvelupäältikkö 1.3.2017 aLkaen) oLi etukäteen
toimittanut tarkastustautakunnatte täytetyn arviointitomakkeen. Lomakkees
sa oli kartoitettu yhtymävaltuuston 10.12.2015 vahvistamassa strategiassa
esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja toimenpi
teiden vaikutuksia. TarkastuslautakunnalLe jaettiin yhteenveto aikuispatve
tuiden talouden toteutumisesta.

Terveysvalvonnanjoh taja oLi etukäteen toimittanut tarkastustautaku n naLLe
täytetyn arviointilomakkeen. Lomakkeessa oli kartoitettu yhtymävattuuston
10.12.2015 vahvistamassa strategiassa esitettyjen tavoitteiden toteuttami
seksi tehtyjä toimenpiteitä ja toimenpiteiden vaikutuksia.
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Kehityskeskustetut ovat osa hyvää henkilöstöjohtamista. Tarkastustautakunta
pitää tärkeänä, että kehityskeskustetuja käydään myös johtavien viranhalti
joiden kanssa.

Tarkastustautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi toteutumaraportin
16.3.2017 asti tehdystä tarkastustyöstä.

Kokous 20.4.2017, tilintarkastajan toppuraportointi, arviointikertomuksen
käsitteLy:

Talousjohtaja esitteLi tarkastustautakunnatte kuntayhtymän vuoden 2016 ti
tinpäätöksen keskeisiä asioita.

Tarkastustautakunta käsitteti vuoden 2016 arviointikertomuksen ja tilintar
kastajan raportit vuodeLta 2016.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI

2.1. Kuntayhtymän tehtävät perussopimuksen mukaan

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnil
le kuutuvat takisääteiset sosiaaLi- ja perusterveydenhuotton palvelut siinä laa
juudessa, kuin siitä yhtymävattuustossa päätetään.

Perussopimuksen mukaan palvelut tuotetaan kaikitle asiakkaille mahdoLlisim
man taadukkaasti ja taloudettisesti. Kaikkien patvetujen osatta määritetään yh
teneväinen, tavoitettava asiakkaiden peruspatvetutaso (Lähipatvelut, alueelti
set patvetut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan os
taa kustannuksellaan peruspalvetutason ylittävää palvelua PoSalta tai muutta
palveluntuottajatta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöltisesti ja palvelu
tuotannotlisesti mahdollista.

PoSa perii tuottamistaan palvetuista sellaiset maksut, että sen tatoudettiset
toimintaedetlytykset pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. Toiminnan tarkoi
tuksena ei ole tuottaa voittoa.

2.2. Kuntayhtymän toiminnattiset tavoitteet

Yhtymävattuusto asettaa kuntayhtymän toiminnattiset tavoitteet vuosittain ta
lousarvion yhteydessä. Tarkastuslautakunta on vuoden 2015 arviointikertomuk
sessa kiinnittänyt yhtymähaltituksen huomiota sen lakisääteiseen tehtävään
valmistella yhtymävaltuustolle tatousarvio, joka sisältää myös toiminnattiset
tavoitteet.

Vuoden 2016 talousarviossa ei edetleenkään otlut esitettynä toiminnatlisia ta
voitteita. Tatousarviossa oli esitetty otsikkotasolta kuntayhtymän kolme stra
tegiassa mainittua tavoitetta.
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2.3. Kuntayhtymää koskevat taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 60 476 563,34€. Edellisenä vuonna vastaa
va Luku oLi 58872811,47€. Toimintakulut oLivat 60207961,27€. EdeLLisvuonna
vastaava Luku oli 58 546 826,86€. Vuosikate oli 316 697,00€ ja tiUkauden yLi
jäämä 33 414,70€. Kuntayhtymän investointimenot oLivat 291 709,63€.

Jäsenkunnat maksoivat kuntamaksuosuudet palvelujen käytön mukaisessa suh
teessa, siten kuin palvelusopimuksen tuotekorteissa on kunkin tuotteen koh
dalla sovittu.

2.4. Toiminnan tulokselUsuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Arviointityön perusteeLla tarkastuslautakunta on tehnyt seuraavia tutokseLti
suuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä havaintoja:

O Strategian hyödyntäminen
o Strategian hyödyntämisessä tarkastusLautaku nta korostaa seuran -

nan ja raportoinnin merkitystä. Raportoinnista on määräyksiä
strategia-asiakirjassa.

o Strategian hyödyntäminen yhtenä johtamisen vätineenä edeLlyt
tää suunnitelmatlista raportointia.

O Tiedottaminen ja raportointi
o Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että sisäisiä ja uLkoisia asia

kastyytyväisyyskyselyitä tehdään suu nnitelmatLisesti ja että tu -

Loksista raportoidaan sekä henkilöstöLle että tuottamuseLimille.
o TarkastusLautakunta pitää tärkeänä, että tulevien mm. sote

uudistusta koskevien päätösten tueksi yhtymävaLtuustolLe anne
taan riittävät tiedot. Laajoissa asiakokonaisuu ksissa tiedottam i -

sen tulee olLa aktiivista ja jatkuvaa.
O HenkilöstöhalLinto

o KehityskeskusteLut ovat osa hyvää henkilöstöjohtamista. Tarkas
tuslautakunta pitää tärkeänä, että kehityskeskusteLuja käydään
myös johtavien viranhaLtijoiden kanssa.

O TaLousarvion seuranta
o Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei yhtymähaLli

tus ole vatmistelLut yhtymävattuustoLle esitystä talousarvion
muuttamiseksi. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan
tulosalueiden taLousarvioylitykset ovat syntyneet tasaisesti talo
usarviovuoden aikana.

O Muutosjohtaminen
o Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että yhtymähalLitus seuraa

ja varmistaa aikuis- ja perhepatveLuiden organisaatioiden muu
tosprosessi n tavoitteiden toteutumista.
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3. YHTEENVETO

Tarkastustautakunta on suorittanut takisääteisen arviointitehtävän vuodelta
2016 ja jättää vuoden 2016 arviointikertomuksen kuntayhtymän yhtymävat
tuuston käsitettäväksi.

Yhtymähattituksen yhtymävattuustotte annettava lausunto arviointikertomuk
sen aiheuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tiedoksi myös tarkas
tustautakunnalle.

Kankaanpäässä 20.4.201 7
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