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1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely 
 

Yhtymävaltuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan:  

 

Varsinainen jäsen  Varajäsen    

  

Risto Juntunen pj  Mari Mikkonen 

Aili-Marja Alaraasakka vpj Jari-Jukka Jokela 

Juha Heikkilä  Hilkka Parkkisenniemi 

Marja-Leena Heikkilä                             Lauri Vakkala 

Taisto Nikkanen                                      Kalle Moilanen (Osallistunut kaikki ko-

kouksiin varajäsenenä)    

 

Perussopimuksen mukaisesti tarkastuslautakunnassa on jäsen ja varajäsen jokai-

sesta jäsenkunnasta.  

 

Kuntalain 121 §:n tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. ja onko 

toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi uu-

tena tehtävänä 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut valvoa 

KuntaL 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-

mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset käsi-

teltiin tilikaudella kuntalain edellyttämällä tavalla.  

 

Tilikauden aikana tarkastuslautakunta kokoontui yhdeksän kertaa. Tarkastuslau-

takunnan toiminta on perustunut arviointisuunnitelmaan vuosille 2019 – 2021 

sekö työohjelmaan vuodelle 2019. Lautakunnan käytettävissä ovat olleet kun-

tayhtymän viranhaltijoiden esittelyt, toimintaa ja taloutta koskevat raportit sekä 

esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi tarkastuslautakunta on tehtävänsä suoritta-

miseksi perehtynyt vuosien 2019 – 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, 

vuoden 2019 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuskerto-

mukseen.  

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena 

tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Sakari Syrjälä. Tarkastuslautakunta seu-

rasi tilintarkastajan vuoden 2019 tarkastussuunnitelman toteutumista. 

 

2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen 
toimenpiteiden arviointi 

 

 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.5.2019 käsitellyt tarkastuslautakunnan 

vuoden 2018 arviointikertomuksen. Yhtymävaltuusto velvoitti hallintokuntia 

ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. 

 

Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2018 arviointikertomuksessa huomiota seu-

raaviin seikkoihin: 
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 Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kehittäminen on keskittynyt maa-

kuntatasolle. Tarkastuslautakunta pyysi kirjallista selvitystä siitä, mitä 

maakunnallisen kehittämisen tuloksista voidaan hyödyntää kuntayhty-

män tasolla. 

 

 Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan strategisten tavoitteiden to-

teutumista ei ole raportoitu kuntayhtymän toimintakertomuksessa riittä-

vän hyvin.  

 

 Tarkastuslautakunnan arvion mukaan innovatiivisiin hankkeisiin ei ha-

keuduttu riittävän aktiivisesti ja kehittyminen taantui tästä johtuen.  

 

 Kuntapalvelutoimiston osalta asetettujen painopisteiden tavoitteita ei saa-

vutettu. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kehitettävien asioiden 

keskeneräisyyteen.  

 

 Lisäksi tarkastuslautakunta halusi selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelui-

den järjestämiskeskuksen roolista jatkossa.  

 

Yhtymähallitus on 25.9.2019 antanut kuntalain edellyttämän lausuntonsa koskien 

arviointikertomuksessa 2018 esitettyjä huomioita.  Yhtymähallitus on lausunnos-

saan esitettyjen huomioiden osalta todennut seuraavaa: 

 

Oulunkaaren toimielimissä ja mm. järjestämissopimusten tavoitteissa on todettu, 

että on kuntien ja kuntalaisten edun mukaista valmistautua kansallisiin uudistuk-

siin sekä esim. järjestämisvastuun siirtoon maakunnille samalla huolehtien siitä, 

että yhdyspinnat kuntien muihin palveluihin säilyvät vahvoina. Maakunta-ja 

sote-valmistelun tuloksista esim. seuraavia voidaan hyödyntää Oulunkaarella:  

 

 Tietojohtamisen sekä esim. ennakointi- ja sote-palvelupakettimallien ke-

hittäminen 

 Innovatiiviset hankintamenettelyt ja vaikuttavuusinvestointien hyödyntä-

minen 

 Tietojärjestelmäyhteistyön syveneminen ja yhteishankintojen valmistelu 

 Yhteisten kilpailutusten valmistelu ja toteuttaminen esim. lastensuojelu- 

ja vammaispalvelujen maakunnallinen kilpailutus 

 Palvelukriteeristöjen vertailujen yhdenmukaistaminen 

 Mahdollisuus hyödyntää maakunnallisia ja kansallisia kehittämishank-

keita ja -rahoituksia (esim. Digituki-hanke, ODA, Terveyskylä) 

 Kansallisten verkostojen tiivistyminen (esim. STM, VM,THL,AVI) 

 erityisen vaativan tuen sote-ja sivistyspalvelujen palvelujen kehittämistyö 

(Oys-erva –alueen VIP-verkoston ydinryhmän jäsenyys) 

 Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistyö 

 Esimiesten muutos- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen (esim. Muu-

toksen tuki -hanke)  

 Laaja-alaisen kuntoutuksen ja kuntoutumisen kehittämisen kokonaisuus 

ja sen hyödyntäminen Oulunkaarella 

 Aikuissosiaalityön kansallinen verkosto, jossa työstettiin kansallista ai-

kuissosiaalityön kehittämisen tiekarttaa 

 Vammaispalvelujen kansallinen verkosto, jossa pureuduttiin mm. vam-

maispalvelulainsäädännön uudistamiseen 
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Kuten tarkastuslautakunta toteaa, strategisten tavoitteiden toteumista raportoi-

daan mm. osavuosikatsausten yhteydessä liikennevaloraporteissa. Oulunkaaren 

vuotuista toiminnan arviointia tullaan jatkossa kehittämään ja tähän yhteyteen 

on luontevaa liittää myös tarkastuslautakunnan esitys strategian keskeisimpien 

toimeenpanotavoitteiden raportoinnista kuntayhtymätasolla. 

 

 

Kehittämistyössä toteutuu strateginen periaate ”Kehittäminen kuuluu kaikille”, 

joka kytkee kehittämistoimintaan mukaan johdon lisäksi mm. asiakkaat ja kunta-

laiset, henkilöstön ja esimiehet, luottamushenkilöt, kuntien viranhaltijat sekä 

muut yhteistyöverkoston toimijat. Vuonna 2018 esim. asiakasraadit työskenteli-

vät aktiivisesti ja kehittäjäasiakkaat osallistuivat esim. vammaispalveluissa hen-

kilöstön rekrytointihaastatteluihin. Kehittämistoiminta jakaantuu Oulunkaarella 

kolmeen kokonaisuuteen: a) jatkuva kehittämistoiminta, b) ulkopuolista rahoi-

tusta saavat kehittämishankkeet ja c) omarahoitteiset kehittämishankkeet. Kehit-

tämistyötä tukee Oulunkaarella säännöllisesti kokoontuva monialainen kehit-

tämistiimi, joka raportoi työstään myös kuntiin. Oulunkaaren kehittämistoimin-

taa ja sen tuloksia esiteltiin vuonna 2018 useita kertoja  Oulunkaaren toimieli-

mille.  

 

Jatkuva kehittämistoiminta näkyy Oulunkaarella mm. yksiköissä tehtävänä asia-

kaslähtöisenä toiminnan kehittämistyönä. Vuonna 2018 panostettiin mm. yksiköi-

den kehittämistoiminnan näkyväksi tekemiseen esim. some-kanavissa ja paikal-

lislehdissä. Noin parikymmentä Oulunkaaren yksikköä julkaisee säännöllisesti 

kuulumisiaan yhdessä asiakkaiden, omaisten, henkilöstön ja mm. järjestöjen 

kanssa tehtävästä kehittämistyöstään.  

 

Lisäksi tähän kehittämiskokonaisuuteen kuuluvat koko Oulunkaarta koskevat toi-

menpiteet mm. matalankynnyksen chat-palvelujen kehittämiseen, sosiaalityön 

asiakaslähtöisten työtapojen uudistamiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin pa-

rantamiseen liittyen (esim. PUHURIA-mallin pilotointi).   

 

Edelliseen vuoteen verrattuna hanketoiminnan volyymi kasvoi vuonna 2018. 

Kaikkien hankkeiden lähtökohtana on, että ne tukevat Oulunkaaren ja omistaja-

kuntien strategian toimeenpanoa. Vuoden 2018 lopulla käynnistettiin myös vii-

den uuden hankekokonaisuuden valmistelu. Näistä aihioista kolme on jätetty han-

kehakuun ja loput kaksi toimitetaan rahoittajalle lokakuussa 2019.  

 

Oulunkaaren kehittämistoiminnan kumppaniverkostossa oli vuonna 2018 

noin100 eri toimijaa. Määrä lisääntyi edellisestä vuodesta. Yhteistyöverkostoilta 

tulleen palautteen perusteella Oulunkaari tunnetaan ketteränä, asiantuntevanaja 

sitoutuneena kehittäjäkumppanina. Innovatiivisista hankkeista voidaan mainita 

mm. kumppanuus VTT:n teknologiayhteistyössä sekä koko pohjoisen Suomen 

mittakaavassa merkittävä Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke, jossa etsitään 

uusia työkaluja taidelähtöisten menetelmien hyödyntämiseen sote-palveluissa yh-

teistyössä Oulunkaaren ja kunnan muiden palvelujen kanssa.  

 

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, kehittämistoimintaa on tarpeen säännöllisesti 

arvioida ja siten viedä eteenpäin mm. toimintaympäristön muutokset huomioiden.  

 

Oulunkaaren kuntayhtymässä palvelujen järjestäminen ja tuottaminen on ero-

tettu eri vastuuroolien osalta, varsinaista tilaaja-tuottaja –mallia ei ole. Järjes-
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tämistehtävän erillisyys perustuu kuntalain ja soten erityislainsäädännön sään-

nöksiin palvelujen järjestämisvastuusta monituottaja- ja monitoimijaympäris-

tössä. Järjestämisvastuu on kuntayhtymässä siirretty paras-lainsäädännön vel-

voitteiden mukaisesti kuntien yhteisellä sopimuksella kuntayhtymälle. Järjestäjä 

vastaa kuntien tahdon toteutumisesta yhteistoiminta-alueella. Järjestäjä ohjaa, 

valvoo, tilaa ja kehittää sekä vastaa hyte-yhdyspintatyöstä jäsenkuntien kanssa. 

Järjestäjäntehtävää hoitaessaan järjestäjä vastaa resurssien kokonaisoptimoin-

nista siten, että palvelut tuotetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kustan-

nustehokkaasti, vaikuttavasti ja laadukkaasti. Järjestäjä vertailee tiedontuotan-

tonsa perusteella esim. palveluntuottamisen vaihtoehtoja (oma/osto) omasta pal-

velutuotannosta riippumattomasti. Ostopalveluja ja niihin liittyviä kilpailutus- ja 

sopimusneuvotteluja on runsaasti. 

 

Kuntayhtymän sopimusohjausmallissa keskeisessä roolissa ovat järjestämissopi-

musneuvottelut kuntien kanssa. Kehitys- ja resurssijohtaja vastaa kuntayhtymän 

kehittämistoiminnasta (ulkoiset ja sisäiset kehittämishankkeet) sekä sopimusoh-

jauksen, tiedontuotannon, tietojohtamisen ja taloushallinnon keskeisistä proses-

seista. Kehitys- ja resurssijohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä jokaisen jäsenkun-

nan kanssa sekä laajan yhteistyö- ja kumppaniverkoston kanssa toiminnan tulok-

sellisuuden ja laadun parantamiseksi. Vaikka järjestäjän roolia ei olisi kuntayh-

tymässä organisoitu erilliseen järjestämiskeskus nimiseen yksikköön, tarvittaisiin 

em. henkilöresurssit joka tapauksessa kuntayhtymän lakisääteisten tehtävien ja 

kuntien kanssa sovittujen tehtävien hoitamista varten. Erillinen järjestäjärooli 

tuottaa kuitenkin kuntayhtymälle ja jäsenkunnille lisäarvoa nimenomaan toimin-

nan kokonaisoptimoinnin ja tietojohtamisen näkökulmista. 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 13.12.2019 käsitellyt yhtymähallituksen 

kommentit vuoden 2018 arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunta on käsitel-

lyt kokouksessaan saadut vastaukset ja hyväksynyt annetut selvitykset. 

3. Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden saavuttamisesta 

 

3.1.  Talousarvion toteutuminen 
 

Käyttötalousosa 

 

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 oli 0 euroa ylijäämäinen/ alijäämäinen,  

toteutuman ollessa 96.454 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän käyttötalouden toiminta-

kulut olivat yhteensä 134.891.668 euroa, mikä oli 4.233.204 euroa talousarviota enem-

män. Henkilöstökulut kasvoivat yli 6 % edellisvuoteen verrattuna. Samoin palveluiden 

ostot kasvoivat 5,25 edellisvuoteen verrattuna. Muiden kuluerien osalta ei tapahtunut 

olennaisia muutoksia vertailuvuosien välillä.  

 

Kuntayhtymälle kertyi toimintatuottoja 135.081.214 euroa. Toimintatuottoja kertyi vuo-

den 2019 talousarvioon verrattuna 4.422.750 euroa eli 3,4 % enemmän.   Myyntituotot 

kasvoivat 123.327.770 euroon, jossa oli kasvua edellisvuoteen lähes 5 %. 
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Taulukko 1. Kuntien maksuosuudet sosiaali- ja terveyspalveluihin, tilinpäätösvertailu 2018-2019 ja talousarvio 

2020. Oman toiminnan vuoden 2018 maksuosuuksissa ei ole huomioitu vuoden 2017 ylijäämän vaikutusta.  

 

 

 

 

 

 

Investoinnit 

 

Vuodelle 2019 ei ollut budjetoitu lainkaan investointeja, sillä hankinnoissa 

käytetään rahoitussopimuksia.  

 

3.2.  Keskeisten toimintojen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
     

Palvelutuotannon tavoitteiden toteutuminen 

 

Palvelualojen yhteisiksi tavoitteiksi oli määritelty seuraavat: 

 

Osallisuus ja omatoimijuus  

 

 Mahdollistetaan kuntalaisten osallisuus. Kehitetään ehkäiseviä ja ihmis-

ten omaehtoista toimintaa tukevaa työtä sekä turvataan asiakkaiden eri-

tyisistä tarpeista lähtevä kokonaisvaltainen ja moniammatillinen palve-

luprosessi. Palvelut järjestetään ensisijaisesti kotiin ja arkiympäristöön 

yhteistyössä verkoston kanssa.  

 Tuen polku –mallin käyttö 

 Kotoa kotiin –prosessin kehittäminen 
 

Kehittäminen kuuluu kaikille 

 

 

 TP 2018  TA 2019  TP 2019  POIKKEAMA   
LOPULLISEEN   

TALOUSARVIOON  

 ERO TP 2018 - 2019  TA 2020  ERO TP 2019 - TA 2020  

    

II  
          

Oma tuotanto  19 610 000  20 503 000  21 657 000  1 154 000  105,6  2 046 000  10,4  20 626 000  -1 031 000  -4,8  
Erikoissairaanhoito  11 478 000  12 273 000  11 968 000  -305 000  97,5  490 000  4,3  11 570 000  -398 000  -3,3  
YHTEENSÄ  31 089 000  32 776 000  33 625 000  849 000  102,6  2 536 000  8,2  32 196 000  -1 429 000  -4,2  
PUDASJÄRVI  

          

Oma tuotanto  23 201 000  23 593 000  24 578 000  985 000  104,2  1 377 000  5,9  22 963 000  -1 615 000  -6,6  
Erikoissairaanhoito  11 841 000  11 700 000  11 652 000  -48 000  99,6  -189 000  -1,6  11 300 000  -352 000  -3,0  
YHTEENSÄ  35 042 000  35 293 000  36 230 000  938 000  102,7  1 188 000  3,4  34 263 000  -1 967 000  -5,4  
UTAJÄRVI  

          

Oma tuotanto  7 100 000  7 531 000  7 767 000  236 000  103,1  666 000  9,4  7 631 000  -136 000  -1,8  
Erikoissairaanhoito  3 580 000  3 465 000  3 217 000  -248 000  92,8  -363 000  -10,1  3 355 000  138 000  4,3  
YHTEENSÄ  10 680 000  10 996 000  10 983 000  -12 000  99,9  303 000  2,8  10 986 000  3 000  0,0  
VAALA  

          

Oma tuotanto  8 913 000  9 398 000  9 185 000  -213 000  97,7  273 000  3,1  9 323 000  137 000  1,5  
Erikoissairaanhoito  5 274 000  5 300 000  5 123 000  -177 000  96,7  -151 000  -2,9  5 083 000  -41 000  -0,8  
YHTEENSÄ  14 187 000  14 698 000  14 309 000  -390 000  97,4  122 000  0,9  14 405 000  96 000  0,7  
SIMO  

          

Oma tuotanto  7 377 000  7 563 000  7 859 000  296 000  103,9  482 000  6,5  7 316 000  -543 000  -6,9  
Erikoissairaanhoito  5 401 000  5 100 000  5 590 000  490 000  109,6  189 000  3,5  5 200 000  -390 000  -7,0  
YHTEENSÄ  12 778 000  12 663 000  13 449 000  786 000  106,2  671 000  5,3  12 516 000  -933 000  -6,9  
YHTEENSÄ  

          

Oma tuotanto  66 201 000  68 587 000  71 045 000  2 458 000  103,6  4 844 000  7,3  67 859 000  -3 187 000  -4,5  
Erikoissairaanhoito  37 574 000  37 838 000  37 551 000  -287 000  99,2  -23 000  -0,1  36 508 000  -1 043 000  -2,8  
YHTEENSÄ  103 775 000  106 425 000  108 596 000  2 171 000  102,0  4 821 000  4,6  104 366 000  -4 230 000  -3,9  
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 Kehitetään palvelujärjestelmää ja -sisältöjä siten, että digipalvelut ovat 

ensisijaisia aina kun mahdollista. Kehittäminen kuuluu kaikille –toimin-

tamallin mukaisesti henkilöstö osallistuu kehittämiseen sekä muutosten 

valmisteluun ja toteutukseen. 

 

Valmiina muutoksiin 

 

 Kehitetään toimintaa ja palveluja kansallisen ja maakunnallisten sote-

valmistelun linjausten mukaisesti. Toimitaan aktiivisesti muutoksen val-

mistelussa.  

 

Kaikki edellä mainitut tavoitteet saavutettiin suunnitellusti.  Osa palvelutuotan-

nolle vuodeksi 2019 asetetuista tavoitteista muuttui epäreleventeiksi, joko koko-

naan tai osittain, sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019.  

 

Iin kunta 

 

Iin kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Seuraavia 

tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu: 

 

 Lastensuojelun osalta asiakasmäärät per sosiaalityöntekijä eivät vastaa 

suosituksia.  

 Terveyspalveluiden Kotoa kotiin- prosessi vaatii edelleen kehittämistä.  

 Osastohoidon osalta tavoite siitä, että asiakas/ potilas olisi oikeantasoi-

sessa hoitopaikassa ei toteudu.  Vanhusten palveluasuntopaikkojen 

puute aiheuttaa tasaisen kuormituksen hoito-osastolle.  

 Kiireettömien hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluiden saatavuu-

dessa on haasteita  

 Perhehoidon osalta vertaistoiminta ei ole edennyt toivotusti. 

 

 

Pudasjärven kaupunki 

 

Pudasjärven kaupungin osalta asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hy-

vin. Seuraavia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu: 

 

 Lastensuojelun osalta lapset puheeksi-toimintamalli vaatii vielä lisäpa-

nostusta.  

 Fysioterapeuttien akuuttivastaanotto tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden 

osalta vaatii panostusta vuonna 2020.  

 Henkilöstöresurssien joustavaa käyttöä eri yksiköiden välillä kehitetään 

edelleen 2020. 

 

 

Simon kunta  

 

Simon kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Seu-

raavia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu: 

 

 Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan Mehiläinen Länsi-Pohja O:ltä. 

Laskutuksen seuranta on erittäin vaikeaa.  
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 Tavoite perhehoidon kehittämisestä ei toteutunut, koska simolaisia per-

hehoitajia ei saatu mukaan koulutukseen.  

 

Utajärven kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. 

Seuraavia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu: 

 

 Lastensuojelun osalta lapset puheeksi-toimintamalli vaatii vielä lisäpa-

nostusta.  

 Pitkäaikaissairaiden moniammatillisessa yhteistyössä laadittavien hoito-

suunnitelmien määrää pitää edelleen lisätä.  

 

  

Vaalan kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Seu-

raavia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu: 

 

 Lastensuojelun osalta lapset puheeksi-toimintamalli vaatii vielä lisäpa-

nostusta.  

 Tavoite kaikkien lääkärinvirkojen täyttämisestä.  

 Pitkäaikaissairaiden moniammatillisessa yhteistyössä laadittavien hoito-

suunnitelmien määrää pitää edelleen lisätä.  

 Toimintakykyä lisäävä vanhusten päivätoiminta vaatisi lisäresursointia.  

 Osallisuuden kehittäminen vaatii lisätoimia. 

 

 

Yhteisiä kipukohtia palvelutuotannossa olivat seuraavat: 

 

 Senioripisteiden käyttö (Vaala, Simo, Utajärvi, Pudasjärvi) 

 Senioripisteen tavoitettavuus (Ii, Utajärvi, Pudasjärvi) 

 Nykyisten teknologisten laitteiden ja sähköisten palveluiden hyödyntä-

minen (Ii, Utajärvi) 

 Seurataan ja arvioidaan aktiivisesti uusia teknologisia mahdollisuuksia 

ja hyötyjä (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi) 

 

Tarkastuslautakunta katsoo, että asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat olennai-

silta osin saavutettu.  

 

4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 

 

Yhtymähallitus hyväksyi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 

27.3.2019.  

 

Vuoden aikana toimielimien tekemistä päätöksistä jätettiin oikaisuvaatimuksia, 

kunnallis- tai hallintovalituksia seuraavasti: 

 

 Yhtymävaltuuston päätöksistä ei tehty yhtään valitusta 

 Yhtymähallituksen päätöksistä ei tehty yhtään oikaisuvaatimusta 

 Palvelutuotantolautakunnan päätöksistä on tehty 26 hallintovalitusta 
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 Viranhaltijoiden päätöksistä on tehty palvelutuotantolautakunnalle 101 

oikaisuvaatimusta  

 

Yhtymähallitus on laatinut toimintakertomukseen selonteon sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallituksen selonteko perustuu sen 

alaisten toimielinten ja palvelutuotannon dokumentoituihin havaintoihin.  
 

5. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta ja kuntayhtymän 
palveluiden tuloksellisuudesta ja kehityksestä 

 

 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kuntayhtymää on kokonaisuutena johdettu 

ja hoidettu huolellisesti. Yhtymävaltuuston hyväksymät tavoitteet ovat olleet tar-

koituksenmukaisesti asetettuja, mitattavia ja toteutuneet hyvin.  

 

Tilintarkastaja on antanut 13.5.2020 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. 

Kertomus ei sisällä huomautuksia. Tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden 

myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2019 osalta. Tarkastuslautakunta yhtyy ti-

lintarkastajan esitykseen.  

 

Tarkastuslautakunta esittää lämpimät kiitoksensa kuntayhtymän henkilö-

kunnalle alueen ihmisten hyväksi tehdystä työstä. 

 

6. Allekirjoitukset 
 

Iissä   13. päivänä toukokuuta 2020 

 

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

Risto Juntunen Aili-Marja Alaraasakka Juha Heikkilä 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja jäsen 

  

 

 

_______________ _______________  

Marja-Leena Heikkilä Kalle Moilanen  

jäsen   jäsen 

  

 

 


