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1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1 Kokoonpano

KuntaLain 121.15:n mukaan yhtymävaLtuusto asettaa tarkastusLautakunnan haLlinnon
ja taLouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheen
johtajan ja varapuheenjohtajan tutee otta vattuutettuja.

Yhtymävattuusto on kokouksessaan 29.6.2017 vaLinnut tarkastustautakuntaan seuraa
vat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Henk.koht.varajäsen

Kauko Ytikoski (pj) (10) Paavo Tuutensuu (0)
Aita Kattiomäki (8) Keijo Kattiomäki (0)
Katri Lahdensivu (10) Josse Karhu (0)
Esko Luomanen (6) Anne Aho (0)
Rainer Rajamäki (3) Kreetta Atarotu (0)
Tapio Rauhata (vpj) (10) Kaiju Ytinen (0)
Irmeli Rosenberg (10) Aatos Kangas (0)

Suluissa on esitetty osaLListumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ollut 10 kpt, joista 4
on oLLut sähköisiä kokouksia Jitsi-sovettuksetta.

Tarkastustautakunnan jäsenittä ei ote ollut ns. pysyviä esteettisyyksiä.

Tarkastustautakunta toteaa, että yhtymävattuusto on 23.6.2020 päätökseLlä YV 165
myöntänyt Johanna Lahdette eron tarkastustautakunnan varajäsenyydestä ja vatinnut
hänen titatteen Rainer Rajamäen varajäseneksi Kreetta Atarodun.

7.2 Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 5:n mukaan arvioida, ovatko yhtymävat
tuuston asettamat toiminnatliset ja tatoudelLiset tavoitteet toteutuneet sekä onko
toiminta järjestetty tutoksettisetla ja tarkoituksenmukaiselta tavatta. Tutoksettisuutta
tarkastettaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden miten hyvin kuntayhty
mä täyttää tehtävänsä asukkaiden patvetujen tuottajana.

Tarkastustautakunta antaa vattuustotte kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa
esitetään arvioinnin tutokset. Arviointikertomus käsiteLLään vaLtuustossa titinpäätök
sen yhteydessä.

Yhtymähatlitus antaa vattuustotte lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi kertomus
antaa aihetta (KunL 121 .55).
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1.3 Yhteys titintarkastajaan

Kuntayhtymän titintarkastajana on toiminut tiLintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
vastuuttisena titintarkastajanaan Vesa Keso, JHT. Avustavana tarkastajana on toiminut
HI Heti Loponen.

1.4 Toimintamuodot

Tarkastustautakunta on käsitellyt kuntatain edeLLyttämiä asioita tiLivuodetta 2020 ko
kouksissaan työohjetmassa sovitun kokousaikatauLun mukaisesti. Vuoden 2020 arvioin
tityön painopisteatueena on ottut yhtymävattuuston 6.2.2020 hyväksymän talouden ta
sapainottamissuunnitetman tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Kokouksissa on oLtut kuuttavina kuntayhtymäjohtaja, talousjohtaja, perhe- ja aikuis
patvetujohtaja, vanhustyön johtaja, ylilääkäri, terveysvatvonnan johtaja ja henki Lös
töpääLtikkö.

Tarkastustautakunta on saanut johtavien viranhattijoiden toimesta seLvityksiä
kuntayhtymän toiminnan ja taLouden tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan
tutoksettisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Viranhattijoiden täytettäväksi on
annettu arviointitomake, joka on tiitteineen toimitettu ennen kokousta
tarkastustautakunnan jäsenille.

Tatouden tasaapainottamissuunnitetman toteutumisen seuranta on toteutettu
pyytämättä tutosatueiden johtajilta kirjaLtiset ja suuttiset setvityset
tasapainottamissuunniteLmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta. Nämä
seLvitykset on pyydetty kahdesti. Nämä käsitettiin ensin syyskauden kokouksissa ja
kevään kokouksissa selvitykset päivitettiin.

Osana arvioi ntityötä tarkastusLautakunta seuraa kuntayhtymän toi mietinten ja
johtavien viranhaLtijoiden toimintaa. Lautakunnan jäseniLLe on toimitettu toimietinten
pöytäkirjat. Pöytäkirjoja seuraamatta Lautakunta on suorittanut haLlinnon seuraamista
sekä kerännyt tietoja patve[utoimi nnan toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisen
tilanteesta.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI

2.1 Kuntayhtymän toiminnattisten tavoitteiden toteutumisen sekä toi
minnan tutoksettisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Toiminnaltisia tavoitteita ja niiden saavuttamista on esitetty vuoden 2020 tiLinpäätök
sen toimintakertomuksessa. Tämän Lisäksi Tarkastustautakunta on saanut vi ranhatti -

joi tta kirj attisia seLvityksiä yhtymävattuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi
tehdyistä toimenpiteistä.

Tavoitteiden toteutumiseen ja toivottujen vaikutusten saamiseen on vaikuttanut vuo
den 2020 suuret muutokset: koronapandemia, organisaatiomuutos ja TapaLan perus-
palvelukeskuksen peruskorjaus.
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Seuraavassa on esitetty tarkastustautakunnan työskentetyssä esiLLe tuLLeita tavoittei
den saavuttamiseen sekä toiminnan tuLoksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen
tiittyviä havaintoja.

2.1.7 Terveyspatvetut

Yksi terveyspalveLuitte asetettu tavoite on olLut sujuvampien asiakasprosessien saami
nen avosairaanhoitoon. Tämän saavuttamiseksi on terveyspatveLuissa siirrytty tuotta
maan paLveluja enemmän etänä ja aloitettu paLvetuiden digitatisointi. Tästä esimerk
kinä on tuotu esitte Omaoto, joka on verkossa toimiva paLvelu, jossa saa oireisiin pe
rustuvia ohjeita ympäri vuorokauden ja pitkäaikaissairaitte tarkoitettu Omahoito.

Koronavarautumisesta joutuen osa avovastaanoton henkilökunnasta oLi siirretty ftuns
sapoti kti ni kaLLe. Tämän johdosta kaikkia asiakasprosessien suj uvoittamiseksi suunni
tettuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa.

Kuntoutukseen Liittyvien patvetuiden osaLta tavoitteena oLlut fysioterapian suoravas
taanottotoiminta ja patveLusetetien käyttöönottaminen ei toteutunut.

Kotiin annettavien palveLujen vahvistamiseksi on esim. tisätty koteihin vietävää kun
toutusta. Tämän Lisäksi myös sosiaatityöntekijät, vanhustyön osaajat ja suun tervey
denhoitajat ovat jaLkautuneet. Kotihoito 24/7 on atoitettu syksytLä 2020. Kotisairaata
toimintaa on vahvistettu.

Suun terveydenhuotLossa on tavoitteena oLlut toimenpiteiden määrän /asiakaskäynti
kasvattaminen. Tähän Liittyen on pyritty panostamaan enemmän koko väestön ehkäl
sevään hoitoon ja vanhusten suun terveyden parantamiseen. Asetetut tavoitteet ovat
osin toteutuneet ja saatu aikaiseksi toivottuja vaikutuksia mutta Covid-titanteesta
johtuen kaikkia tavoitteita ei suun terveydenhuottossa saavutettu.

Suun terveydenhuotto on järjestetty täysin omana toimintana vuonna 2020.

2.7.2 Sosiaali- ja perhepatvetut

SosiaaLi- ja perhepalvetuiden taLousarviotavoitteet ovat suureLta osin Liittyneet henki
töstöhattintoon. TarkastusLautakunnan saaman selvityksen mukaan tutosatueetta on
uudistettu työnjakoa sekä setkeytetty vastuita ja työtehtäviä.

Henki Löstöresurssien tarkoituksenmukaista käyttöä on parannettu sosiaali - ja terveys
palveluiden väLiLlä, kun Lyhytaikaiset sijaisuudet on hoidettu sisäisesti yli sektorirajo
jen.

Esimiestyössä ja henkiLöstöhattinnossa tehdyittä toimenpiteittä on oLtut huomattava
merkitys henki Löstön jaksamisen ja tutoksetLisuuden parantamisessa. Esimerkkeinä
tehdyistä toimenpiteistä on tuotu esiLLe esim. säännöttiset tiimipaLaverit ja tiedotteet
sekä Lisääntynyt esi miehen tuki.

Henkitöstöhattinnossa tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti henkilöstön
pysyvyyteen. Tämän seurauksena mm. ostopatvetuiden käyttö on vähentynyt.

Ryhmätoimintojen tisäämisen tavoite ei ole koronapandemian johdosta toteutunut.

2.7.3 Ikäihmisten palvelut
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Koronapandemiasta ja asetuista rajoitteista joutuen ikäihmisten pa(vetuitte asetetuis
ta tavoitteista osa on jäänyt saavuttamatta. Pandemia on toisaalta kannustanut käyt
tämään aikaisempaa enemmän esim. puheLinta ja eritaisia viestisovettuksia, joitta on
voitu vaikuttaa positiivisesti toiminnan tuloksettisuuteen ja tarkoituksenmukaisuu
teen.

Hoivatyöhön Liittyvien digitaatisten ratkaisujen käyttöönotto on odottanut Satasoten
yhteisten hankkeiden toteutumista. Asiakaskontakteissa on voitu hyödyntää etätääkä
ripalvetuja mutta etätääkäri ei voi kokonaan korvata fyysisiä Lääkäritapaamisia.

2.1.4 Hallinto-ja tukipalvetut

HaLlinto- ja tukipaLvetuiden tavoitteet ovat kohdistuneet esim. johtamis- ja taatujär
jestetmän päivittämiseen sekä organisaatiomuutosten aiheuttamien muutostarpeiden
toteuttamiseen seuranta- ja toimi nnanohjausjärjestetmissä.

Tatousjohtajan viranhattijan usean vaihtumisen takia hattinto- ja tukipatvetujen ta
voitteiden toteutuminen ei ote kaikilta osin toteutunut.

2.1.5 Ympäristöpatvetut

Tarkastustautakunnan saaman seLvityksen ja toimintakertomuksen mukaan ympäristö
patvetuiden toiminta on otennaisitta osilta ottut sitte asetettujen tavoitteiden mukais
ta.

Kuutemissa on tullut esi LIe terveysvalvonnan johtajan toimiminen TapaLan peruspalve
tukeskuksen peruskorjaukseen Liittyvissä tehtävissä. Tämä henkitöstöresurssi on olLut
pois varsinaisten virkatehtävien suorittamista ja erityisesti esimiestyötä. Tarkastus
tautakunta katsoo, että määräaikainen tehtävän sisäLLön muuttaminen voi oLla perus
teltua tarkoituksenmukaisen tehtävien hoidon kannalta.

2.2 Talouden tasapa inottamissuunnitetman toteutuminen

Seuraavassa on esitetty tutosatueittain taLouden tasapai nottamissuunnitetmassa esi -

tettyjä toimenpiteitä sekä tarkastustautakunnan saamien seLvitysten perusteeLLa Laa
ditut seMtykset toimenpiteiden toteutumisesta. SuunniteLmassa osa toimenpiteistä
oLi ajoitettu vuodelLe 2020 ja osa vuositte 2021 ja 2022.

SuunniteLmassa esitetyn toimenpiteen arvioitu sopeutuspotentiaati on esitetty suLuissa
toimenpiteen jäLkeen.

2.2.1 Terveyspalvelut

Vuodeosaston koko (1,1 M€)

Euromääräisesti suurin tasapainottamissuunnitetman yksittäinen toimenpide oLi vuo
depaikkojen vähentäminen 48 -> 35 vuoden 2020 ja 35 -> 30 vuoden 2021 aikana hoi
taj amitoituksetta 0,8. Tämän toi menpiteen tatoudettiseksi vaikutukseksi vuodette 2020
on arvioitu suunnitelmassa 785t€ vuodeLLe 2020 ja 347t€ vuodeLle 2021.
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Saadun seMtyksen mukaan vuodepaikkojen määrä on koronapandemian takia vaihdet
tut vuoden 2020 aikana 35 ja 45 väLiLtä ja on ollut 26.6.2020 aLkaen 35. 15.2.2021 at
kaen osastoLta on otLut 30 potitaspaikkaa ja hoitajamitoitus 0,83.

Sai raatapaikkojen tarkoituksenmukaisemmasta kohdentamisesta aiheutuva kustannus
ten säästö on saadun seMtyksen mukaan noin 1,1 M€ vuonna 2020. Tavoitteen saavut
taminen on edettyttänyt yhteistyön tisäämistä vanhuspatvetuiden ja Liikkuvan kuntou
tustiimin kanssa.

Perusterveydenhuolton organisointi hyvinvointikeskukseen (240 t€)

Tavoitteena oli perusterveydenhuoLton lääkäri - ja vastaanottotoiminnan yhdistäminen
erityispalvetuiden kanssa sekä samatta tarkasteLta tääkäri- ja hoitohenkiLökunnan te
surssia. Lääkäriresurssin vähentäminen - 2htv. Toimenpiteiden suunniteLtu tatoudeLti
nen vaikutus vuodette 2020 oLi 240 t€.

Saadun seLvityksen mukaan tääkäriresurssin vähentäminen -2 htv on toteutunut. To
teutumiseen on vaikuttanut suuresti tääkäripula. Lisäksi noin puotet tääkäreistä tekee
atennettua työaikaa. OstoLääkärikustannus on noin 239 t€.

Lääkärin arkiaikaisen päivystystoiminnan patauttaminen omaksi toiminnaksi
(150 t€)

Tavoitteen saavuttamisen tatoudettiseksi vaikutukseksi oLi arvoitu 150 t€. Saadun seL
vityksen mukaan kuntayhtymässä on 4.1.2021 aLkaen siirrytty päivystystoimintaan,
jossa ma-to päivystyksen on hoitanut virkatääkäri ja pe-su ostoLääkäri. Virkatääkärit
tekevät kLo 8-16 päivystyksen virkatyönä ja ittapäivystyksestä maksetaan 1,75 x kor
vaus

Järjestetyn seurauksena on taLoudeLlinen säästö oLLut noin 270 t€ / vuosi.

Ma-to päivystyksen toteuttaminen virkatyönä on edettyttänyt Lääkäriresurssin vähen
tämistä ajanvarausvastaanototta ja sitä että yLiLääkäri on tehnyt maanantain klo 8-20
päivystyksen sekä 2-3 viikoittaista ittapäivystystä.

Tehtävänkuvien tarkistaminen (60 t€)

Tavoitteena oLi Lääkärin ja sairaanhoitajien tiimityön matti sekä sairaanhoitajavas
taanoton prosentuaati nen kasvattaminen. Toteutuessaan toimenpiteiden taloudet
tiseksi vaikutukseksi arvioitiin 0,5 htv eli noin 60 t€.

Tiimityön maLtin aloittaminen on viivästynyt koronapandemiasta, Lääkäripulasta ja ti
Laongetmista (remontti) johtuen. Sairaanhoitajavastaanoton kasvattaminen ei ote to
teutunut, koska pandemiasta johtuen henkitöstöresursseja on siirretty ftunssapoLikli
nikaLte.

Etäpatvetut (30 t€)

Tavoitteena oli Lääkärien etätyön mahdottistaminen esim. reseptien uusimisessa ja
kontrotteissa. Taloudeltiseksi vaikutukseksi on arvioitu 0,25 htv eli noin 30 t€.

Lääkäreitte on mahdotlistettu etätyö noin 1-2 pv/kk. Lisäksi on panostettu tietoteknii
kan hyväksikäyttöön Laajemminkin.
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Toimenpiteiden vaikutuksesta ICT -kuLut nousevat. Kutujen kattamiseen pyritään
käyttämään hankerahaa. VäLittömän säästötavoitteen saavuttaminen on epävarmaa
mutta väLittisesti säästötavoitteeseen voidaan hyvinkin päästä. EtätyömahdoLtisuus ja
eriLaiset digiratkaisut voivat otLa rekrytointivaLtti, vaikuttaa positiivisesti työhyvin
vointiin sekä voivat nopeuttaa asioiden käsitteLyä ja asiakkaiden paLvetuaikaa.

Mielenterveys- ja päihdekeskus Tähden toimintatapojen tarkastelu (40 t€)

Tavoitteen toteutuessa toiminnasta vähennettäisiin 1 htv eLi sopeutusvara oLisi noin
40 t€.

Tarkastustautakunnan saaman selvityksen mukaan toiminnasta on vähennetty 1 htv ja
tavoitteena olleeseen 40 t€ säästötavoitteeseen on täLtä osin päästy.

Päivä- ja työtoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen (20 t€)

Tavoitteen toteutuessa toiminnasta vähennettäisiin 0,5 htv eli sopeutusvara olisi noin
20 t€.

Tarkastustautakunnan saaman seLvityksen mukaan kuntouttavasta työtoiminnasta on
vähennetty 0,5 htv ja tavoitteena otteeseen 20 t€ säästötavoitteeseen on täLtä osin
päästy.

Jalkahoitajan tehtävät (25 t€)

Suunnitelmassa oLi asetettu tavoitteeksi, ettei kuntayhtymä tuota jatkahoitajan pat
vetuja. Säästövaikutus olisi olLut 25 t€.

Saadun selvityksen mukaan jatkaterapeutin palveluja tuotetaan edetteen, koska siltä
on huomattava eri koissai raanhoidon ennattaehkäisevä vaikutus.

2.2.2 Sosiaali- ja perhepatvetut

Nykyisten sijoitusten täpikäynti ja sijoitusten arviointi (?€)

Talouden tasapai nottamissuunnitelmassa tälle toi menpiteette ei asetettu euromää
räistä säästötavoitetta. Yhden laitossijoituksen vuosikustannus on noin 85 t€.

Saadun selvityksen mukaan Laitossijoituksia arvioitiin ja osin purettiin keväällä 2020.
Purkujen osalta joissakin tapauksissa on kuitenkin pitänyt päätyä uudeLleensijoituk
sun. Lastensuojetun taitospalveluiden tatousarviototeutuma on noin 91,3% ajalta 1-12
2020 (= -131 t€). Vanhempia tukevien avopatveluiden tatousaMototeutuma ajalta 1-
12 2020 on noin 75,6%.

Koronarajoitusten purkauduttua on tastensuojetuilmoitusten määrä kääntynyt kasvuun
syksyllä 2020.

Terveydenhoitajien resurssi (225 + 80 t€)

Tavoitteena oli koko terveydenhoitajaresurssin ja tehtävänkuvien täpikäynti. Näiden
avuLla tavoiteltiin 2 htv (90t€) vähentämistä vuonna 2020 ja 3 htv (135 t€) vähentä
mistä vuonna 2021.
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Saadun setvityksen mukaan 3 htv on poistunut irtisanoutumisen johdosta ja 1 htv on
siirtynyt sisäisesti muihin tehtäviin. Lisäksi sijaisuuksia on jätetty täyttämättä 2 htv
verran. Näiden tatoudettinen vaikutus on noin 180 t€/vuosi. Lisäksi esimiestyön uudet-
teen organisoinnista syntyvä säästö on noin 30 t€/vuosi.

Neuvotapatvetuiden osatta tavoitteena oLi sopeuttaa terveydenhoitajaresurssi 2 htv
(80 t€) vuonna 2022.

Saadun setvityksen mukaan organisaatiouudistuksessa neuvotapatvetut organisoitiin
uudetteen erityisesti syntyvyyden Lasku huomioiden. Resurssien taskenta on tehty
THL:n suositusten mukaisesti. Terveydenhoitajaresurssia on vähennetty 14,7 -> 12,8
htv eLi vähennys on 1,9 htv.

Saadun seLvityksen mukaan nykyinen terveydenhoitajamitoitus on normaatiotoissa riit
tävä mutta ei kestä suuria muutoksia tai poissaotoja.

2.2.3 Ikäihmisten palvelut

Patveturakenteen keventäminen (690 t€)

TaLouden tasapainottamissuunnitetman asettama tavoite oLi vähentää tehostetun pat
veLuasumisen paikkojen vähentäminen -23 paikaLta koLmen vuoden aikana. Toimenpi
teiden taskennattinen säästövaikutus on 230 t€/vuosi eti kotmetta vuodeLta yhteensä
690 t€.

Saadun setvityksen mukaan vuoden 2020 aikana on vähennetty 10 paikkaa. Tehostetun
patvetuasumisen kysynnän kasvusta johtuen paikkojen määrää ei ote voitu vähentää
toppuvuoden aikana. Kotikuntamuuttajien määrän kasvu toppuvuodesta on vähentänyt
paikkatarvetta mutta ei vaikuta kustannuksia vähentävästi.

Perhehoidon käyttö omaishoitajien vapaapäivissä (20 t€)

Tavoitteena oLi aktivoida perhehoitajia Lyhytaikaiseen hoivaan, erityisesti omaishoita
jien vapaapäivissä. Tavoitteen säästöpotentiaaLiksi oLi arvioitu 10 t€/ vuosi kahtena
vuotena.

Saadun seLvityksen mukaan perhehoito ei ote Lisääntynyt patvetun tuottajien vähyy
destä johtuen.

Ikä ihmisten kuntouttavasta pöivätoiminnasta luopuminen (189 t€)

Tavoitteena oLi vähentää 1 htv vuonna 2020 ja topettaa ikäihmisten kuntouttava päi
vätoiminta kokonaan vuonna 2021. Euromääräiseksi säästöpotentiaatiksi oLi arvioitu 40
t€ vuonna 2020 ja 149 t€ vuonna 2021.

Saadun seLvityksen mukaan päivätoiminta on koronasta johtuen ottut tauotta maaLis
kuusta 2020 Lähtien. Vuonna 2020 on toteutettu myös 1 htv vähennys. Muu henkiLöstö
on siirretty kotihoitoon, jonne kohdistuvat myös henkitöstökutut. Vuokrakustannukset
eivät ote poistuneet.

2.2.4 Hallinto- ja tukipatvetut
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Tarkkuutta työvuorosuunnittetuun (758 t€)

Talouden tasapainottamissuunniteLmassa euromääräisesti suurin hattinto- ja tukipat
vetuihin kohdistuva toimenpide oli lisä- ja ytitöiden poistaminen työvuorosuunnittetua
tarkentamatla. Vuoden 2079 toteutuma oti 158 t€, joka oti myös asetettu säästöta
voi tteeksi.

Saadun selvityksen mukaan työvuorosuunnittetun ohjeistusta on täsmennetty ja toteu
tumaa seurataan kuukausittain. Vuoden 2020 toteutuneet tisä- ja ytityöt olivat 3,5
htv. Jos lasketaan 40 t€/ htv niin Lisä- ja ytitöiden rahatliseksi arvoksi saadaan 740 t€.
Tämä täheLtä vuoden 2079 tasoa. Tättä osin voidaan katsoa, ettei talouden tasapai
nottamissuunnitetman tavoitetta ote saavutettu.

Keittiötoiminnan yhdistäminen jäsenkuntien toimintaan (10 t€)

Karvian ja Tapalan keittiötoi mi ntoj en yhdistäminen kuntien toimintaan Laskettiin
mahdottistavan 0,25 htv vähentämisen (70 t€).

Saadun seLvityksen mukaan Tapalan keittiötoiminta on yhdistetty 1.6.2020 ja Karvian
1.1.2021. Henkilöstöresurssin vähentämisestä ei ote tietoa.

Puhtaanapito yhteen organisaatioon (60 t€)

TaLouden tasapainottamissuunnitelmassa vuodeosaston taitoshuottajien i ntegroi mises
ta muuhun puhtaanapitoon oLi suunniteLtu saavutettavan yhteensä 2 htv:n hyöty vuo
sina 2020-2021 (60 t€).

Saadun setvityksen mukaan puhtaanapito on keskitetty 1.9.2020 Lukien. Henkilöstöre
surssin vähentämisestä ei ote tietoa.

2.3 Kuntayhtymää koskevat taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän utkoiset toimintakutut 59,3 M€ toteutuivat vuonna 2020 edeLtisvuosia
pienempinä. Vuonna 2079 utkoiset toimintakuLut oLivat 60,2 M€ ja vuonna 2018 61,6
M€. Posan kuntalaskutus oli 1,1 M€ pienempi kuin vuonna 2019.

Tutostasketman osoittamaksi titikauden ylijäämäksi muodostui 685 t€. Taseeseen ker
tynyt aLijäämä oli ennen tilinpäätöstä 685 t€. TiLikauden 2020 yLi jäämältä voitiin kat
taa taseeseen aikaisemmin kertynyt alijäämä.

3 YHTEENVETO

TarkastusLautakunta katsoo, että kuntayhtymän toiminta on ollut otennaisitta osin
yhtymävattuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Tavoitteiden edellyttämien
toimenpiteiden toteuttamista on ainakin osittain vaikeuttanut keväälLä 2020 alka
nut pandemia, TapaLan peruspaLveLukeskuksen peruskorjaus sekä organisaatiouudis
tus.

Tatouden tasapainottamissuunnitetman toteutumisen osalta tarkastuslautakunta
katsoo, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on suurelta osin toteutettu. Siltä
osin, kun toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu, tarkastuslautakunta kiinnittää
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yhtymähallituksen huomiota sen lakisääteiseen tehtävään panna täytäntöön yh
tymävattuuston päätökset.

Seuraavassa on koottuna tarkastustautakunnan tekemiä keskeisiä havaintoja ja
huomioita. Havainnot ja huomiot perustuvat aikaisemmin tässä raportissa esitte
tuotuihin asioihin.

Digitalisointi ja tietotekniikan hyödyntäminen

Tarkastustautakunnan saaman tiedon mukaan tulosatueitta on tisätty tietotekniikan
hyödyntämistä. Osin tietotekniikan hyödyntäminen on suunniteLtu tehtävän maa
kunnattisten hankkeiden kautta. TarkastusLautakunta pitää tärkeänä, että kuntayh
tymässä jatketaan aktiivisesti digitatisoinnin ja tietotekniikan kehittymisen tuomien
mahdoLlisuuksien setvittämistä.

Asiakaspatautteen kerääminen

TarkastusLautakunnan saaman tiedon mukaan sosiaaLi- ja perhepaLveluissa säännöl
Lisen asiakaspaLautteen kerääminen aloitetaan viimeistään keväättä 2021. Saadun
setvityksen mukaan tavoitteena on myös kehittää oman toiminnan vertaitua muihin
aLan toimijoihin muuttamatta vertaitu säännöttiseksi ja systemaattiseksi. Tarkastus
tautakunta katsoo, että kyseisten toimenpiteiden toteuttaminen tukee tuLoksettista
ja tarkoituksenmukaista toimintaa.

Henkitöstöhallinnon toimenpiteet

Kuutemisissa on tuotu esiLLe, että henkitöstöhattinnossa ja esimiestyössä tehdyittä
kehittämistoimenpiteittä on olLut seLkeä positiivinen vaikutus työhyvinvointiin. Työ
hyvi nvoinni Lta on suora yhteys toiminnan tutoksettisuuteen.

Suuri osa talouden tasapainottamisohjeLman toimenpiteistä on edettyttänyt henki
töstön toimenkuvien ja työtapojen muuttamista. Joissain kohdin on tuotu esiLLe, et
tä nykyinen toimintamatti toimii normaatiotoissa mutta ei iLmeisesti kestä suuria
poikkeuksia normaatiotoihin. Osin on tuotu esitte myös, että nykyinen maLti toimii
vätiaikaisena mutta ei voi otta pysyvä ratkaisu.

TarkastusLautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymässä seurataan suunnitetmatLi -

sesti muutosten vaikutuksia henkitöstöön ja työssä jaksamiseen.

Tutosatueiden välinen yhteistyö

Merkittävi mpien tavoitteiden saavuttamisessa on korostunut tutosatueiden väLisen
yhteistyön Lisääminen. Tarkastustautakunta pitää hyvänä ja myös jatkossa tavoitet
tavana haLtinnottiset rajat ytittävän yhteistyön tisäämistä uusien toimintatapojen
töytämiseksi.

Yhteistyön tisäämisessä tarkastustautakunta korostaa yhteisen tutosatueesta riippu
mattoman tavoitteen Löytämisen merkitystä.

Tarkastustautakunta on suorittanut Lakisääteisen arviointitehtävän vuodelta 2020 ja
jättää vuoden 2020 arviointikertomuksen kuntayhtymän yhtymävattuuston käsitel
täväksi.
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Yhtymähattftuksen yhtymävattuustotLe annettava Lausunto arvioi ntikertomuksen ai -

heuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tiedoksi myös tarkastustautakun
natte.

Kankaanpäässä 15.4.2027

Kauko ikoski Tapio Rauhata
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

IrmeLi Rosenberg Katri Lahdensivu

AiLa Kattiomäki


