
POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU KU NTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKU N
NAN VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS YHTYMÄVALTUUSTOLLE

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1. Kokoonpano

Kuntatain 121.15:n mukaan yhtymävattuusto asettaa tarkastustautakunnan hattinnon
ja tatouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheen
johtajan ja varapuheenjohtajan tuLee oLLa vattuutettuja.

Yhtymävattuusto on kokouksessaan 29.6.2017 vatinnut tarkastusLautakuntaan seuraa
vat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Henk.koht.varaiäsen

Kauko Ytikoski (pj) (7) Paavo Tuutensuu (0)
Aita KatLiomäki (8) Keijo Kattiomäki (0)
Katri Lahdensivu (8) Josse Karhu (0)
Esko Luomanen (8) Anne Aho (0)
Rainer Rajamäki (7) Johanna Lahti (0)
Tapio Rauhata (vpj) (8) Kaiju Ytinen (0)
IrmeLi Rosenberg (8) Aatos Kangas (0)

Sutuissa on esitetty osattistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ottut 8 kpL.

Tarkastustautakunnan jäsenilLä ei ote oLLut ns. pysyviä esteettisyyksiä.

Tarkastustautakunnan saaman tiedon mukaan Rainer Rajamäen varajäsen Johanna
Lahti on menettänyt vaatikeLpoisuutensa. Tarkastustautakunta kiinnittää yhtymähatti
tuksen huomiota sen tehtävään vatmistetta tarkastustautakunnan jäsenten ja vara
jäsenten vaLinta yhtymävattuustotLe.

1.2. Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastustautakunnan tehtävänä on KunL 121 5:n mukaan arvioida, ovatko yhtymävaL
tuuston asettamat toiminnattiset ja taLoudettiset tavoitteet toteutuneet sekä onko
toiminta järjestetty tutoksetUsetta ja tarkoituksenmukaisetta tavatta. TutokseLtisuutta
tarkastettaan Laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden miten hyvin kuntayhty
mä täyttää tehtävänsä asukkaiden paLveLujen tuottajana.

Tarkastustautakunta antaa vattuustotte kuttakin vuodeLta arviointi kertomuksen, jossa
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsiteLLään vattuustossa tiLinpäätök
sen yhteydessä.

Yhtymähattitus antaa vattuustoLte Lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta (KunL 121 .55).
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1.3. Yhteys titintarkastajaan

Kuntayhtymän tiLintarkastajana on toiminut titintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
vastuuttisena titintarkastajanaan Vesa Keso, JHT. Avustavana tarkastajana on toiminut
Leena Ahonen.

1.4. Toi mintamuodot

Tarkastustautakunta on käsitettyt kuntatain ja tarkastussäännön edeLLyttämiä asioita
ti Livuodetta 2079 kokouksissaan työohjetmassa sovitun kokousaikatauLun mukaisesti.
Vuoden 2019 arviointityön painopisteatueena on oLLut erityispaLvetut ja johtamistyö
hän Liittyvät asiat.

Kokouksissa on oLLut kuuttavina kuntayhtymäjohtaja, taLousjohtaja, sosiaatiasiamies,
erityispaLvetuiden hoitotyöstä vastaava, poti tasasiamies, fysioterapeutti, vt. johtava
yLiLääkäri, osastonhoitaja, ytihammastääkäri, vs. osastonhoitaja, vanhuspatvetujohta
ja, terveysvatvonnan johtaja, vt. perhe- ja aikuispatvetujohtaja ja yLilääkäri.

Tarkastustautakunta on saanut selvityksiä johtavien viranhattijoiden toimesta
kuntayhtymän toiminnan ja taLouden tavoitteiden toteutumisesta. Vi ranhattijoiden
täytettäväksi on annettu arviointitomake, joka on tiitteineen toimitettu ennen
kokousta tarkastusLautakunnan jäseniLLe.

Osana arviointityötä tarkastustautakunta seuraa kuntayhtymän toimietinten ja
johtavien viranhattijoiden toimintaa. Lautakunnan jäseni Lte on toimitettu toimietinten
pöytäkirjat. Pöytäkirjoja seuraamatLa Lautakunta on suorittanut hattinnon seuraamista
sekä kerännyt tietoja patvetutoiminnan toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisen
ti tanteesta.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI

2.1. Kuntayhtymän tehtävät perussopimuksen mukaan

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnitte kuu
tuvat takisääteiset sosiaaLi- ja perusterveydenhuotton paLveLut siinä taajuudessa, kuin
siitä yhtymävattuustossa päätetään.

Perussopimuksen mukaan patvetut tuotetaan kaikiLLe asiakkaiLLe mahdoLLisimman taa
dukkaasti ja taLoudeLLisesti. Kaikkien paLveLujen osaLta määritetään yhteneväinen, ta
voitettava asiakkaiden peruspalveLutaso (tähipatveLut, aLueeLLiset paLveLut) ja sen hin
noittetuperusteet. Jäsenkunnat voivat haLutessaan ostaa kustannukseLtaan peruspatve
lutason ytittävää paLveLua PoSaLta tai muutta paLvetuntuottajatta, sittä osin kuin se on
mm. tainsäädännöttisesti ja patvetutuotannotLisesti mahdoLLista.

PoSa perii tuottamistaan patvetuista settaiset maksut, että sen tatoudettiset toiminta
edeLLytykset pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. Toiminnan tarkoituksena ei ote
tuottaa voittoa.
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2.2. Kuntayhtymän toiminnattiset tavoitteet sekä toiminnan tu loksellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Toiminnattisia tavoitteita ja niiden saavuttamista on esitetty vuoden 2019 titinpäätök
sen toimintakertomuksessa. Tarkastustautakunta katsoo, että kuntayhtymän toiminta
on otennaisitta osin oLLut yhtymävattuuston asettamien tavoitteiden mukaista.

Seuraavassa on esitetty tarkastustautakunnan työskentetyssä esiLte tuLLeita toiminnan
tutoksettisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen tiittyviä havaintoja.

2.2.1 Tietotekniikan hyödyntäminen ja suunnitelmaltiset asiakaskyselyt

Kuutemisissa ja arviointitomakkeitta on kartoitettu tietotekniikan hyödyntämiseen Liit
tyviä toimenpiteitä sekä mm. asiakasapatautteen keräämistä ja hyödyntämistä osana
toiminnan kehittämistä.

TarkastusLautakunnan saamien seLvitysten mukaan kuntayhtymässä on käytössä eriLai
sia tapoja asiakaspatautteen keräämiseen. Suunnitetmattinen asiakaspatautteen ke
rääminen on tärkeä osa tutoksettista ja tarkoituksenmukaisesti järjestettyä toimintaa.
Tarkastustautakunta kannustaa yhtymähattitusta aktiivisesti seuraamaan tietoteknii -

kan kehitystä ja tarvittaessa ohjeistamaan tutosatueita eriLaisten kysetyiden tekemi
seen ja niiden hyödyntämiseen Liittyvissä asioissa.

2.2.2 Sisäinen viestintä ja kehityskeskustelut

Kuutemisissa ja arviointitomakkeitta on kartoitettu mm. sisäiseen viestintään Liittyviä
asioita. Tarkastustautakunnan saaman tiedon mukaan kuntayhtymässä pidetään run
saasti eriLaisia työkokouksia, joista Laaditaan ki rjaLti nen muistio. Tarkastustautakunta
toteaa, että dokumentoidut työkokoukset, joiden sisäLtöön myös henkiLöstö voi vai
kuttaa on yksi tärkeä sisäisen viestinnän muoto.

Tarkastustautakunnan saamien tietojen mukaan kehityskeskustetujen käymiseen ei ote
yhtenäistä käytäntöä. Kehityskeskustetuja on käyty joka toinen vuosi, vuosittain, yksi
tyisesti, ryhmäkeskustetuina ja osin ei kehityskeskusteLuja ote käyty Lainkaan. Tarkas
tustautakunta suosittetee, että yhtymähattitus varmistaa nykyisen käytännön tarkoi
tuksenmukaisuuden.

2.2.1 Erityispalvetut

Erityispatvetuiden kuutemisissa on tuLLut esi Lie, että erikoissairaanhoidosta Lähetetään
mahdoLLisesti potitaita potiLaan hoidon kannaLta Liian nopeasti perusterveydenhuot
toon. Tarkastustautakunta on korostanut sitä, että kuntayhtymä pyrkii aktiivisesti vai
kuttamaan en koissai raanhoidon poti taiden siirtämisen ajankohtaan.

Tarkastustautakunta pitää tärkeänä, että erikoissairaanhoidon potiLaiden patauttami
sen ajankohta pyritään saamaan potiLaan hoidon kannaLta mahdoLLisimman tarkoituk
senmukai seksi.

2.2.1 Lääkinnältinen kuntoutus

LääkinnäLtisen kuntoutuksen osatta tarkastustautakunta kiinnittää huomiota suoravas
taanottotoimintaan. TarkastusLautakunnan saaman tiedon mukaan fysioterapeuti n
suoravastaanottotoimintaan on koututtauduttu mutta toimintaa ei ote vieLä käynnis
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tetty. Tarkastustautakunta suosittelee, että yhtymähattitus setvittää mahdoLLisen fy
sioterapian suoravastaanottotoi mi nnan hyödyntämisen mahdottisuuksia.

Fysioterapian osaLta esitte on tullut tiLanteita, joissa potiLas on Lähetetty fysioterapi
aan mutta fysioterapia ei ote ottut asiakkaan tiLanteen kannatta yksiseLitteisesti oikea
ratkaisu. Tarkastustautakunnan saamissa vastauksissa on viitattu tähettävän tahon
harkintaan tääkinnättisen kuntoutuksen palvetuista. Tältä osin tarkastustautakunta
kiinnittää huomiota resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

2.3. Kuntayhtymää koskevat taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän utkoiset toimintakutut 60,2 M€ toteutuivat vuonna 2019 edeLLisvuotta
pienempinä. Vuonna 2018 utkoiset toimintakutut otivat 61,6 M€. Posan kuntaLaskutus
oLi 0,1 M€ pienempi kuin vuonna 2078.

TuLostaskeLman osoittamaksi titikauden atijäämäksi muodostui 417 t€. Alijäämään on
vaikuttanut asumispatvetuiden ostotoi mintaan Liittynyt pakotti nen varaus, jotta varau
dutaan mahdottiseen ennakkoperintämaksun suorittamiseen. Varauksen suuruus on
430 t€.

Tatousarvion toteuman osaLta tarkastustautakunta toteaa, että titinpäätöksen sivun 48
toteutumavertaitusta ei käy itmi yhtymävattuuston päättämän sitovuustason toteutu
minen.

3. YHTEENVETO

Tarkastustautakunta on suorittanut Lakisääteisen arviointitehtävän vuodelta 2019 ja
jättää vuoden 2019 arviointikertomuksen kuntayhtymän yhtymävattuuston käsiteL
täväksi.

Yhtymähattituksen yhtymävattuustotte annettava Lausunto arviointi kertomuksen ai -

heuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tiedoksi myös tarkastustautakun
natLe.

Kankaanpäässä 28.5.2020

Kauko Ytikoski Tapio Rauhata
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

4 EC
Rainer Rajamäki Katri Lahdensivu

Esko Luomanen Aita Kattiomäki

/meti Rosenberg /1


