
POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU KU NTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUN
NAN VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS YHTYMÄVALTUUSTOLLE

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1. Kokoonpano

Kuntalain 121 .1 §: n mukaan yhtymävattuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal
linnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lauta
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olta vattuutettuja.

Yhtymävattuusto on kokouksessaan 29.6.2017 valinnut tarkastuslautakuntaan
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Henk.koht.varajäsen

Kauko YUkoski (pj) (9) Paavo Tuulensuu (1)
Aita Kaltiomäki (10) Keijo Kathomäki (0)
Katri Lahdensivu (9) Josse Karhu (0)
Esko Luomanen (10) Anne Aho (0)
Rainer Rajamäki (10) Johanna Lahti (0)
Tapio Rauhata (vpj) (10) Kaiju Ytinen (0)
IrmeLi Rosenberg (9) Aatos Kangas (1)

Suluissa on esitetty osatlistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ottut 10 kpl.

Tarkastustautakunnan jäsenilLä ei ole otlut ns. pysyviä esteeltisyyksiä.

Tarkastustautakunnan saaman tiedon mukaan Rainer Rajamäen varajäsen Jo
hanna Lahti on menettänyt vaatikelpoisuutensa. Tarkastustautakunta kiinnittää
yhtymähaltituksen huomiota sen tehtävään vatmistetta tarkastustautakunnan
jäsenten ja varajäsenten valinta yhtymävaltuustotte.

1.2. Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastustautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko yh
tymävattuuston asettamat toiminnatliset ja taLoudeLliset tavoitteet toteutu
neet sekä onko toiminta järjestetty tutokseltisetla ja tarkoituksenmukaisella
tavatta. Tuloksettisuutta tarkasteLlaan Laajasti toiminnan onnistuneisuutena,
arvioiden miten hyvin kuntayhtymä täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen
tuottajana.

Tarkastustautakunta antaa vattuustolle kuttakin vuodeLta arviointikertomuk
sen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsiteltään vaLtuus
tossa tilinpäätöksen yhteydessä.
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Yhtymähaltitus antaa vattuustolte Lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi-
kertomus antaa aihetta (KunL 121.5).

1 .3. Yhteys titintarkastajaan

Kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator
Oy vastuultisena titintarkastajanaan Vesa Keso, JHT. Avustavina tarkastajina
ovat toimineet Leena Ahonen, Fanni Elo ja Ari Virotainen JHT.

1.4. Toimintamuodot

Tarkastustautakunta on käsiteLlyt kuntalain ja tarkastussäännön edeLlyttämiä
asioita titivuodetta 2018 kokouksissaan työohjelmassa sovitun kokousaikatautun
mukaisesti. Vuoden 2018 arviointityön painopistealueena on ottut perhe- ja ai
kuispalvetut.

Kokouksissa on olLut kuuttavina kuntayhtymäjohtaja, talousjohtaja, sosiaali
palvetupäältikkö, terveyspalvetupääthkkö, tastensuojetun johtava sosiaatityön
tekijä, perhe- ja aikuispalvelujen patveluohjaaja, perhe- ja aikuispalvetujen
palveluvastaava, vanhuspatvetujohtaja, terveysvalvonnan johtaja, johtava yti
Lääkäri.

Tarkastustautakunta on saanut selvityksiä johtavien vi ranhattijoiden toimesta
kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.
Viranhattijoiden täytettäväksi on annettu arviointilomake, joka on Liitteineen
toimitettu ennen kokousta tarkastusLautakunnan jäsenille.

Osana arviointityötä tarkastustautakunta seuraa kuntayhtymän toimielinten ja
johtavien viranhaLtijoiden toimintaa. Lautakunnan jäsenitLe on toimitettu
toimielinten pöytäkirjat. Pöytäkirjoja seuraamalLa lautakunta on suorittanut
haLlinnon seuraamista sekä kerännyt tietoja paLvetutoiminnan toimivuudesta ja
tavoitteiden toteutumisen tilanteesta.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI

2.1. Kuntayhtymän tehtävät perussopimuksen mukaan

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnit
le kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuotton palvelut siinä laa
juudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään.

Perussopimuksen mukaan paLvelut tuotetaan kaikitLe asiakkaiLle mahdolLisim
man taadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yh
teneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvetutaso (tähipalvetut, alueeLLi
set paLveLut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan os
taa kustannuksellaan peruspatvelutason ytittävää palvelua PoSatta tai muutta
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patveluntuottajatta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöltisesti ja palvelu
tuotannotiisesti mahdottista.

PoSa perii tuottamistaan patvetuista seLlaiset maksut, että sen taloudeLLiset
toimintaedettytykset pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. Toiminnan tarkoi
tuksena ei ole tuottaa voittoa.

2.2. Kuntayhtymän toiminnaltiset tavoitteet sekä toiminnan tuloksellisuu
den ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

2.2.1 YhtymähaLlitus

Yhtymävattuusto on talousarviossa asettanut patvelutuotteittain toiminnattiset
tavoitteet. Titinpäätöksessä tavoitteiden toteutuminen on esitetty tulosatueit
tain.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarviossa ja tilinpäätöksessä käyte
tään yhtenevää tavoitteiden esittämistapaa.

Henkilöstön kokema tasapuotisuus ja oikeudenmukaisuus ovat perusasioita, kun
pyritään tutoksettiseen toimintaan ja henkilöstöresurssin tarkoituksenmukai
seen käyttämiseen. TäLtä osin tarkastustautakunta kiinnittää yhtymähattituk
sen huomiota sen vastuuseen vaLvoa eriLaisten henkilöstöä ja toimintatapoja
koskevien ohjeiden ja määräysten noudattamista.

2.2.2 Perhe- ja aikuispatvelut

Lastensuojelun johtava sosiaatityöntekijä toimii yhtymähattituksen päätöksen
mukaan lastensuojelun asiantuntijana sekä työnjohdollisena esimiehenä oman
henkitöstönsä osalta (lastensuojelu, arviointitiimi ja perhetyö). Yhtymähalli
tuksen päätöksen mukaan tehtävänkuvaus on tullut päivittää vastaamaan teh
tyjä muutoksia 30.9.201 8 mennessä. Tarkastustautakunnan saaman tiedon mu
kaan tehtävänkuvaus on päivitetty yhdessä esimiehen kanssa.

Tarkastustautakunnan saaman seLvityksen mukaan sosiaalipalvetuissa on tehty
patjon eriatisia tutoksettisuuden parantamiseen tähtääviä suunnitetmia. Tar
kastustautakunta pitää tärkeänä, että suunnitelmia toteutetaan ja että suunni
telmien toteutumista seurataan tarkoituksenmukaisitla mittareilla.

Tarkastustautakunnatle on setvitetty mielenterveys- ja päihdepalvetujen toi
mintaa. Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan johtamisessa ja
kehittämisessä suunnitetmatlisesti hyödynnetään erilaisia saatavitta olevia vat
takunnallisia tai alueeltisia vertailutilastoja.

Perheterveydenhuollon osalta tarkastuslautakunta on selvittänyt, miten perhe
ja aikuispatvetujen yhdistyminen ja johtamistyössä tehdyt muutokset ovat vai
kuttaneet työntekijöiden ja vastuualueen toimintaan.
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Tarkastustautakunnan saaman seLvityksen mukaan perhe- ja aikuispalvetujen
yhdistyminen tai johtamistyössä tehdyt muutokset eivät ote vaikuttaneet per
heterveydenhuoltossa tehtävään työhön.

Tarkastustautakunta toteaa, että sosiaaLi- ja terveyspalvetuiden yhdistäminen
ei ote ongelmatonta. Tarkastustautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että sosi
aali- ja terveyspatveluiden välisiä raja-aitoja pyritään suunnitetmattisesti ma
dattamaan.

Tarkastuslautakunta kiinnittää edetteen huomiota riittävään johtamiseen muu
tosprosessien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastustautakunta toteaa myös,
että sisäisen vaLvonnan asianmukainen hoitaminen edettyttää LaadulLisesti ja
määrättisesti riittävää johtamistyötä. Tarkastustautakunta korostaa myös sään
nöltisten kehityskeskusteluiden ja työpaikkakokousten merkitystä osana ioh
tamistyötä.

2.2.1 Vanhuspatvelut

Saamiensa seLvitysten perusteella tarkastustautakunta toteaa, että vanhuspat
vetuissa hyödynnetään hyvin eriLaisia vertailuja. Keskeisten toimintojen toi
mintaprosessit on uudistettu Satasoten työryhmissä ja jalkautettu toimintaan.

Posan toimialueelta on erityisesti vanhuspalvetuiden tutosalueetla siirrytty
omasta patvetutuotannosta osin ostopatvetuihin. Tämä on osa valtakunnallista
kehitystä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että ulkoistettuihin sosiaali- ja terveydenhuolLon
palveluihin tiittyy valvontavastuu. Kuntien ja kuntayhtymien tuLee vaLvoa, että
sopimusten ehtoja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymässä suunnitetmaltisesti
valvotaan tehtyjen sopimusten ja lainsäädännön määräysten noudattamista.
Valvonnassa voidaan hyödyntää esim. eri taisia ohjeita, prosessikuvauksia ja
käytännön tarkastuksia.

2.2.1 Erityispalvelut

Johtava ylitääkäri on selostanut tarkastustautakunnatle erityispatvetuiden ta
voitteita, niiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpi
teiden vaikutuksia. Tavoitteita ja niiden saavuttamista on esitetty myös tilin
päätöksen toimintakertomuksessa.

Tarkastuslautakunta on käsiteltyt päivystystääkäritoimintaa ja kietitaitovaati
muksia. Tarkastustautakunnan saaman tiedon mukaan päivystyslääkäreiden os
topatvetusopimuksissa edeLlytetään suomen kieten taitoa. Tarkastustautakunta
kiinnittää yhtymähaltituksen huomiota sen velvoltisuuteen vaLvoa tehtyjen so
pimusten noudattamista.
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2.2.1 Ympäristöpalvetut

Terveysvalvonnan johtaja on seLvittänyt tarkastustautakunnatle ympäristöpal
vetuiden tavoitteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.
Tarkastustautakunnan saaman setvityksen mukaan toiminta on ottut otennaisit
ta osin yhtymävattuuston asettamien tavoitteiden mukaista.

2.3. Kuntayhtymää koskevat taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän vuoden 2018 kuntalaskutus oli 2,41M€ suurempi kuin edettis
vuonna. Kuntataskutus nousi neljässä ja taski kahdessa kunnassa. Kasvaneeseen
kuntataskutukseen on vaikuttanut mm. myyntituottojen supistuminen ja mak
sutuottojen väheneminen.

Kuntayhtymän utkoiset kustannukset nousivat edettisvuodesta 3,8%. Kuntayh
tymän tutoslaskelma osoittaa 12 000€ ylijäämää vuodelta 2018.

TaLousarvion toteuman osaLta tarkastuslautakunta toteaa, että titinpäätöksen
sivun 51 toteutumavertaitusta ei käy ilmi yhtymävaltuuston päättämän sito
vuustason toteutuminen.

Jäsenkunnat maksoivat kuntamaksuosuudet paLveLujen käytön mukaisessa suh
teessa, siten kuin patvetusopimuksen tuotekorteissa on kunkin tuotteen koh
dalta sovittu.
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3. YHTEENVETO

Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävän vuodelta
2018 ja jättää vuoden 2018 arviointikertomuksen kuntayhtymän yhtymävat
tuuston käsiteltäväksi.

YhtymähatUtuksen yhtymävattuustotle annettava lausunto arviointikertomuk
sen aiheuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tiedoksi myös tarkas
tuslautakunnatle.

Kankaanpäässä 29.5.201 9

Kauko ikoski Tapio Rauhata
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Rainer Rajamaki Katri Lahdensivu

dA4J
Esko Luomanen Aita Katliomäki

Aatos Kangas rD


