
POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU KU NTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKU N
NAN VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS YHTYMÄVALTUUSTOLLE

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1. Kokoonpano

Kuntatain 121 .1 §: n mukaan yhtymävaltuusto asettaa tarkastustautakunnan hat
tinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lauta
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Yhtymävattuusto on valinnut tarkastustautakuntaan toimikaudeksi 2013-2016:
puheenjohtaja Petri Ytikoski, varajäsen Markus Ruuhimäki; varapuheenjohtaja
Autis Vehmasto, varajäsen Anneti Hautaoja; jäsen Helena Lehtiä, varajäsen
Juuso Räsänen; jäsen Erkki Ylikoski, varajäsen Evetiina Kuuskoski; jäsen Aita
KaUiomäki, varajäsen Keijo Kattiomäki; jäsen Keijo Silvola, varajäsen Ulla Haa
visto; jäsen Anne Aho, varajäsen Esko Luomanen. Tämän tarkastustautakunnan
toimikausi on jatkunut vielä kevään 2017.

Yhtymävattuusto on kokouksessaan 29.6.201 7 valinnut tarkastustautakuntaan
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Henk. koht.varajäsen

Kauko Ylikoski (pj) (9) Paavo Tuutensuu (0)
Aila Kattiomäki (8) Keijo Kalliomäki (0)
Katri Lahdensivu (9) Josse Karhu (0)
Esko Luomanen (9) Anne Aho (0)
Rainer Rajamäki (9) Johanna Lahti (0)
Tapio Rauhata (vpj) (9) Kaiju Ytinen (0)
Irmeli Rosenberg (8) Aatos Kangas (0)

Suluissa on esitetty osaltistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on oLlut 9 kpl.

Tarkastuslautakunnan jäsenittä ei ole oLlut ns. pysyviä esteeltisyyksiä.

1.2. Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastustautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko yh
tymävattuuston asettamat toiminnaltiset ja taloudelliset tavoitteet toteutu -

neet sekä onko toiminta järjestetty tutokseltisetla ja tarkoituksenmukaiselta
tavalla. Tuloksettisuutta tarkastelLaan taajasti toiminnan onnistuneisuutena,
arvioiden miten hyvin kuntayhtymä täyttää tehtävänsä asukkaiden patvetujen
tuottajana.
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Tarkastuslautakunta antaa vattuustotte kuttakin vuodetta arviointikertomuk
sen, jossa esitetään arvioinnin tuLokset. Arviointikertomus käsitettään valtuus
tossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtymähattitus antaa valtuustotte Lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi-
kertomus antaa aihetta (KunL 121.5).

1.3. Yhteys titintarkastajaan

Kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator
Oy vastuutiisena titintarkastajanaan Vesa Keso, JHU. Avustavina tarkastajina
ovat toimineet Leena Ahonen ja it-tarkastaja Raimo Kattunki.

1.4. Toimintamuodot

Tarkastustautakunta on käsiteLLyt kuntatain ja tarkastussäännön edelLyttämiä
asioita titivuodelta 2017 kokouksissaan työohjetmassa sovitun kokousaikatautun
mukaisesti. Vuoden 2017 arviointityön painopistealueena on ollut vanhuspatve
tut.

Kokouksissa on oLlut kuuttavina kuntayhtymäjohtaja, taLousjohtaja, vanhuspal
vetujohtaja, avopatvelupäältikkö, terveysvatvonnan johtaja, perhe- ja aikuis
patvelujohtaja, johtava ytitääkäri ja vastaavat hoitajat Koskiniemi, Hakanen,
KaLlio ja Mytlyniemi-Satomäki.

Tarkastuslautakunta on saanut selvityksiä johtavien viranhattijoiden toimesta
kuntayhtymän toiminnan ja taLouden tavoitteiden toteutumisesta.
Viranhaltijoiden täytettäväksi on annettu arviointitomake, joka on liitteineen
toimitettu ennen kokousta tarkastustautakunnan jäsenille.

Osana arviointityötä tarkastustautakunta seuraa kuntayhtymän toimielinten ja
johtavien viranhattijoiden toimintaa. Lautakunnan jäseniLle on toimitettu
toimieliten pöytäkirjat. Pöytäkirjoja seuraamalta 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
te kuuluvat lakisääteiset sosiaaLi- ja perusterveydenhuotlon palvelut siinä laa
j uudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään.

Perussopimuksen mukaan paLvelut tuotetaan kaikilte asiakkailte mahdoltisim
man laadukkaasti ja taLoudelLisesti. Kaikkien paLvelujen osaLta määritetään yh
teneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspatvetutaso (tähipalvelut, alueelli
set patvelut) ja sen hinnoittetuperusteet. Jäsenkunnat voivat hatutessaan os
taa kustannuksettaan peruspatvelutason ylittävää patvetua PoSatta tai muutta
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patveluntuottajatta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöltisesti ja paLvelu
tuotannotlisesti mahdollista.

PoSa perii tuottamistaan palvetuista seltaiset maksut, että sen taLoudeLliset
toimintaedettytykset pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. Toiminnan tarkoi
tuksena ei ole tuottaa voittoa.

2.2. Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet sekä toiminnan tulokseltisuu
den ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Yhtymävattuusto on asettanut kuntayhtymän toiminnatliset tavoitteet talous
arvion sivuilta 5-6. Toiminnattisia tavoitteita on asetettu tutosatueitte hattinto
ja tukipatveluita Lukuun ottamatta.

Tilinpäätöksessä on esitetty tulosatueittain toiminnalliset tavoitteet, tavoit
teiden toteutuminen ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit. Tarkas
tustautakunta suosittelee, että vastaava esittämistapa otetaan käyttöön myös
talousarviossa.

2.2.1 Yhtymähallitus, HaLlinto- ja tukipalvetut

Tarkastustautakunta on pyytänyt kokoukseen 15.3.2018 selvitystä työterveys
huoLlon toimivuudesta kuntayhtymän toimialueetla. Kuntayhtymäjohtajan an
taman setvityksen mukaan kuntayhtymän saama lääkäripalvetu palveluntuotta
jalta ei ole ollut riittävällä tasolla. Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymä
hattituksen tulee huoLehtia siitä, että kuntayhtymä saa sopimuksen mukaiset
patvelut.

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) tuLee voimaan 25.5.2018. Tähän liittyen
tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin kun
tayhtymässä on ryhdytty tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Kun
tayhtymäjohtaja selosti tarkastustautakunnalle kuntayhtymän toimintasuunni
telmaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Tarkastuslautakunta
kiinnittää yhtymähallituksen huomiota tietosuoja-asetuksen asettamien vaati
musten asianmukaiseen toteuttamiseen.

Tarkastuslautakunta on kartoittanut kuntayhtymän strategiassa esitettyjen ar
vojen toteutumista kuntayhtymän toiminnassa. Kuntayhtymäjohtaja on tähän
liittyen antanut tarkastuslautakunnatle kirjallisen selvityksen arvojen toteu
tumisesta. Saadun selvityksen mukaan voidaan katsoa arvojen olevan osa kun
tayhtymän toimintaa.

2.2.2 Perhe- ja aikuispalvetut

Perhe- ja aikuispatvetut on yhdistetty maaliskuussa 2017. Yhdistyminen on
toiminnan tuloksellisuuden kannalta erittäin merkityksellinen.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että yhdistämisprosessin johtamistyötä
jatketaan määrätietoisesti ja suunnitetmatlisesti. Hyötyjen toteutuminen edet
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lyttää riittävää panostamista johtamistyöhön. Vastaavasti riittämätön panos
tammen johtamistyöhön voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia.

Tarkastustautakunta kiinnittää yhtymähattituksen huomiota myös muutoksen
vaikutusten seurantaan. Hyvään seurantaan kuutuvina asioina voidaan pitää
mm. suunnitelmattisuutta ja mitattavuutta. Seurannan toteuttamisen periaat
teet on hyvä käsitettä yhtymähattituksessa.

2.2.1 Vanhuspalvelut

Vanhuspatvetuiden arviointityön toteuttamiseksi tarkastustautakunta on kuul
tut vanhuspatvetujohtajaa, vastaavia hoitajia eri toimipisteistä ja avopatvetu
pää Ilikköä.

Tarkastustautakunta katsoo, että vanhuspatvetuiden toiminta on olLut olennai
siLta osin yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaista.

Tarkastustautakunnan saaman setvityksen mukaan vanhuspatveluissa on jonkin
verran otettu käyttöön tehtävänkiertoa (koti hoito). Tarkastustautakunta pitää
tärkeänä, että tehtävänkiertoa hyödynnetään koko kuntayhtymän toiminnassa
tämänhetkistä enemmän.

Tarkastustautakunnan saaman tiedon mukaan kotihoidossa on asiakkaita, joi
den luona pitää käydä useita kertoja päivässä. Yöaikana käyntejä ei tehdä.
Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että asiakkaat sijoitetaan hoitoisuutensa
mukaan oikeisiin paikkoihin. Tarkastustautakunta kiinnittää huomiota myös
paLveLujen tasapuotiseen saatavuuteen ja kustannusten hattintaan.

Tarkastustautakunnan saaman setvityksen mukaan kotiinkuntoutusyksikön toi
minta ja kotihoidon optimointi- ja mobiitijärjestetmän hyödyntäminen ovat ot
teet tuloksettisuuden kannalta onnistuneita toimenpiteitä.
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2.2.1 Erityispatvelut

Johtava ylilääkäri on setostanut tarkastustautakunnatle erityispalvetuiden ta
voitteita, niiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpi
teiden vaikutuksia. Tavoitteita ja niiden saavuttamista on esitetty myös titin
päätöksen toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta suosittetee, että eri
tyispatvetuiden osatta otettaisiin käyttöön yksilöidympiä tavoitteita, joiden to
teutumista voidaan seurata. Tatousarviossa ja tilinpäätöksessä esitettyjen ta
voitteiden tulee oLla yhtenevät.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän palveLut tuotetaan kaikitle asiakkaille
mahdollisimman taadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien patvetujen osatta
määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso.

Kuntayhtymän ilmoituksen mukaan 20.12.2017 kiireettömän hammashoidon
jonoajan pituus oli Kankaanpäässä 6kk, Siikaisissa 5,5kk ja muissa kunnissa ei
ollut mainittavia jonoja. Tarkastustautakunta kiinnittää huomiota fonoaikojen
huomattavaan eroon eri jäsenkuntien välillä.

2.2.1 Ympäristöpatvelut

Terveysvatvonnan johtaja on setvittänyt tarkastustautakunnatle ympäristöpat
vetuiden tavoitteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.
Tarkastuslautakunnan saaman seLvityksen mukaan toiminta on otlut olennaisit
ta osin yhtymävattuuston asettamien tavoitteiden mukaista.

2.3. Kuntayhtymää koskevat taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän vuoden 2017 kuntataskutus oli 1,JM€ pienempi kuin edeltis
vuonna. Pienentyneeseen kuntataskutukseen on vaikuttanut mm. kiLpailukyky-
sopimus ja toimeentutotuen siirto Ketatte. Lisäksi Perhe- ja aikuispalvetujen
yhdistäminen ja henkilöstöhattinnon kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat
vaikuttaneet rahatalouteen positiivisesti. Vertailuketpoinen ulkoisten kustan
nusten kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli 1,3% joka on noin puoLet vattakunnan
keskimääräisestä kustannusten noususta.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota sairauspoissaolojen määrän positiivi
seen kehitykseen. Sairauspoissaolojen määrä oLi pienin seitsemän vuoden tar
kasteluajanjaksotla. Sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin l6pv/hlö.

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

Tarkastustautakunta on suorittanut takisääteisen arviointitehtävän vuodetta
2017 ja jättää vuoden 2017 arviointikertomuksen kuntayhtymän yhtymävat
tuuston käsiteltäväksi.

Yhtymähattituksen yhtymävaltuustotte annettava lausunto arviointikertomuk
sen aiheuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tiedoksi myös tarkas
tustautakunnatte.

Kankaanpäässä 17.5.2018

Ly2L
Kauko tikoski to Rauhata
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Rainer Rajamäki Katri Lahdensivu

/Esko Luomanen IrmeLi Rosenberg

Aita Kattiomäki


