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1. Puheenjohtajan katsaus  
 

Koronapandemian aiheuttamat haasteet jatkuivat myös vuonna 2021. Koronan 

aiheuttama lisätyö hidasti kehittämistyötä, mutta lakisääteiset palvelut saatiin 

tuotettua. Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huo-

miota.  Kuntayhtymä on hakenut korona-avustuksia 3,2 milj. euroa. Korona-ajan 

lopullisia kustannuksia ei ole arvioitu. Kuntayhtymä selvisi haastavasta vuodesta 

kokonaisuutena ottaen hyvin. 

 

Kuntayhtymän strategia ”Hyvinvointi syntyy yhdessä” on voimassa vuoteen 

2024 saakka.  Kuntayhtymän strategian pohjalta laaditaan vuosittaiset järjestä-

mis- ja palvelusopimukset ja niihin pohjautuvat toimeenpano-ohjelmat. Strate-

gian keskeisimpinä tavoitteina ovat uudistuvat lähipalvelut, oman ja läheisten tur-

vallisen arjen turvaaminen sekä ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki.  

 

Lasten, nuorten ja perheiden ongelmat ovat lisääntyneet, mikä on ilmennyt ky-

synnän kasvuna lastensuojelun ja työikäisten palveluissa. Korona-aika rajoituk-

sineen on lisännyt nuorten ja aikuisten keskuudessa yksinolemista mm. etäopis-

kelun ja -työn kautta. Mielen tuki -toimintamalli otettiin käyttöön. Mielen tukea 

käytetään vakavasti psyykkisesti oireilevien nuorten auttamiseen yhteistyössä 

terveyspalveluiden kanssa.  

 

Kuntayhtymän houkuttelevuus työpaikkana on nostettu strategiassa yhteiseksi 

päämääräksi. Työvoiman vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat ovat merkittävä 

huoli eräissä ammattiryhmissä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että hen-

kilökunnan työhyvinvointiin panostetaan. Kuntayhtymä on mukana Vetoa ja pi-

toa kuntatyöhön -hankkeessa. 

 

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 sote-uudistusta koskevat lait ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy uusille hyvinvointialueille vuoden 

2023 alusta lukien. Kuntayhtymä on ollut aktiivisesti mukana hyvinvointialueen 

valmistelussa ja kuntayhtymän sote-kehittämistyö on nivottu Tulevaisuuden sote 

-keskushankkeiden kehittämistyöhön. 

 

Kuntapalvelutoimiston tulevaisuutta on selvitetty vuoden 2021 aikana.  Kevään 

2022 aikana tulee ratkaistavaksi kuntapalvelutoimiston jatko. Mikäli jäsenkunnat 

siirtävät kuntapalvelutoimiston palvelut in house -toimijoille vuoden 2023 alussa, 

ratkaisu käynnistänee kuntayhtymän purkamisen.  

 

Tilikauden ylijäämään, 1.610.444,26 euroa, sisältyy satunnaisen erä 1.530.000 

euroa, joka muodostuu vuoden 2012 lomapalkkavelan laskutuksesta jäsenkun-

nilta. Näin ollen taseessa ollut alijäämä saadaan katettu, eikä Valtiovarainminis-

teriö käynnistä kuntayhtymän arviointimenettelyä.  

 

Haluan esittää omasta ja koko tarkastuslautakunnan puolesta lämpimät kii-

tokset kuntayhtymän henkilökunnalle joustavuudesta ja venymisestä ko-

ronapandemian hoitamisesta sekä jäsenkuntien asukkaiden hyväksi teh-

dystä työstä. 

 

 

                     Aili-Marja Alaraasakka,  

  tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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2. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely 
 

Yhtymävaltuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan:  

 

Varsinainen jäsen  Varajäsen     

Risto Juntunen, pj  Maija Paavola 

Aili-Marja Alaraasakka, vpj Jari-Jukka Jokela 

Juha Heikkilä  Hilkka Parkkisenniemi 

Marja-Leena Heikkilä                             Tuomo Onkalo  

Taisto Nikkanen                                      Kalle Moilanen   

 

Tarkastuslautakunta 1.9.2021 alkaen 

 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 

Aili-Marja Alaraasakka, pj  Simo Paakkola 

Pauliina Valkovirta, vpj  Lauri Ratava 

Taina Vainio   Juha Heikkilä 

Jouni Kalmakoski  Pirkko Ylikärppä 

Tommi Väisänen  Niina Kupsala 

 

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.  

 

Tilikauden aikana tarkastuslautakunta kokoontui kuusi kertaa. Tarkastuslauta-

kunnan toiminta on perustunut arviointisuunnitelmaan vuosille 2021 – 2024 sekä 

työohjelmaan vuodelle 2021. Lautakunnan käytettävissä ovat olleet kuntayhty-

män viranhaltijoiden esittelyt, toimintaa ja taloutta koskevat raportit sekä esitys-

listat ja pöytäkirjat. Lisäksi tarkastuslautakunta on tehtävänsä suorittamiseksi pe-

rehtynyt vuosien 2021 – 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, vuoden 

2021 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuskertomukseen.  

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena 

tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Tarkastus-

lautakunta seurasi tilintarkastajan vuoden 2021 tarkastussuunnitelman toteutu-

mista. 
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3. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen 
toimenpiteiden arviointi 

 

 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 26.5.2021 käsitellyt tarkastuslautakunnan 

vuoden 2020 arviointikertomuksen. Yhtymävaltuusto velvoitti hallintokuntia 

ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt arviointikertomusta vuodelta 2020 kokouksessaan 

25.8.2021. Yhtymähallitus on antanut mm. seuraavia kommentteja arviointiker-

tomukseen: 

 

Perhepalveluissa koulupsykologien rekrytointiongelmat ovat koskeneet koko 

Pohjois-Suomen aluetta, johon on pyritty vaikuttamaan ylikunnallisella yhteis-

työllä. Oulun yliopistossa alkaa psykologikoulutus syksyllä 2021. Koronatilanne 

on vaikeuttanut ryhmämuotoisten toimintojen kehittämistä. Hyvinvointialuelain-

säädännön voimaantulo selkiyttää osaltaan ylikunnallisten toiminnallisten raken-

teiden kehittämistä. 

 

Terveyspalveluiden kotikuntoutusta on häirinnyt ryhmätoiminnan keskeytymi-

nen koronapandemiasta johtuen. Taukoja on samoin tullut mielenterveyspalve-

luiden ryhmätoimintaan. Mielenterveystoiminnassa on osallistuttu kehittämis-

hankkeisiin. Tutkimustyön tukeminen ja ICT-palveluiden kehittäminen on häi-

riytynyt koronapandemiasta johtuen. 

 

Vanhuspalveluissa järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyössä toteutettu virike-

toiminta on ollut tauolla koronapandemiasta johtuen. 

 

Rekrytointihaasteita on ollut eri osa-alueilla.  

 

Tarkastuslautakunta on merkinnyt yhtymähallituksen antamat kommentit tie-

doksi kokouksessaan 12.11.2021. 

 

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

 

4.1.  Talousarvion toteutuminen 
 

Käyttötalousosa 

 

Kuntayhtymän lopullinen talousarvio vuodelle 2021 oli 5.318.100 euroa alijäämäinen. 

Tilikauden tulos muodostui 1.610.444,26 euroa ylijäämäiseksi. Kuntayhtymän käyt-

tötalouden toimintakulut olivat yhteensä 141.021.680,96 euroa, mikä oli 1.596.495,04 

euroa lopullista talousarviota vähemmän. Henkilöstökulut ylittivät talousarviossa en-

nakoidun 592.099 eurolla. Palveluiden ostot muodostuivat koko kuntayhtymän tasolla 

noin 1.791.712 euroa talousarviossa ennakoitua pienemmiksi. Palveluiden ostoon yh-

tymävaltuusto osoitti lisämäärärahaa 3.775.000 euroa ja omaan toimintaan 1.395.000 

euroa. Yhtymävaltuusto hyväksyi 623.100 euron lisämäärärahan hallinto- ja kuntatoi-

mistopalveluihin.  
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Tilinpäätöksessä 2021 kaikki menot yhteensä kasvoivat 4,0 % eli 5.430.000 euroa ver-

rattuna tilinpäätökseen 2020.  

Taulukko 1. Sitovien tasojen ulkoiset ja sisäiset kulut.  

 

Vuonna 2020 korona toi kuntayhtymälle lisämenoja noin 1.500.000 euroa ja vähensi 

tuloja noin 400.000 euroa. Koronan negatiivien vaikutus talouteen oli siis noin 

1.900.000 euroa. Vuoden 2021 aikana koronasta aiheutui lisäkuluja 1.530.000 euroa. 

Tulomenetyksiä ei ole arvoitu. STM:ltä on haettu koronakorvauksia yhteensä 

3.205.000 euroa. 

Taulukko 1.  Koronan vaikutukset kuntayhtymän talouteen  

 
 

Kuntayhtymälle kertyi toimintatuottoja 141.099.022,71 euroa. Toimintatuottoja kertyi 

vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3.798.946,71 euroa eli 2,8 % enemmän.   Ul-

koiset myynti- ja maksutuotot olivat tilinpäätöksessä yhteensä 125.034.334,81 euroa, 

joka oli 28.088,99 euroa vuotta 2020 vähemmän, jolloin myynti- ja maksutuotot olivat 

125.062.423,80 euroa.  

 

Tilikauden ylijäämään, 1.610.444,26 euroa, sisältyy satunnaisen erä 1.530.000 euroa, 

joka muodostuu vuoden 2012 lomapalkkavelan laskutuksesta jäsenkunnilta. Yhtymä-

valtuusto on 29.5.2013 päättänyt, että lomapalkkajaksotuksen liittyvä edellisten tili-

kausien alijäämä 1.530.000 euroa jaetaan laskennallisesti kuntien vastuiksi oman pää-

oman suhteessa. Alijäämä laskutetaan jäsenkunnilta, mikäli kuntayhtymän omistuk-

sessa tapahtuu muutoksia. Lisäksi Valtiovarainministeriö on antanut 7.9.2021 päätök-

sen arviointimenettelyn käynnistämättä jättämisestä. Valtionvarainministeriö on vaa-

tinut kuitenkin selvityksen siitä, millä tavalla kuntayhtymän alijäämä on tarkoitus kat-

taa. Yhtymähallitus on hyväksynyt 24.11.2021 Valtionvarainministeriölle lähetettä-

vän selvityksen, jonka mukaan vuoden 2012 alijäämä katetaan vuoden 2021 loppulas-

kutuksen yhteydessä. 



7 
 

 
 

 

 

Tilikauden ylijäämä 80.444,27 euroa palautetaan jäsenkunnille vuoden 2022 loppu-

laskutuksen yhteydessä.  

Taulukko 3. Kuntien maksuosuudet sosiaali- ja terveyspalveluihin, tilinpäätösvertailu 2020-2021 ja talous-

arvio 2021 ja 2022.  

 
 

 
 

Investoinnit 

 

Vuodelle 2021 ei ollut budjetoitu lainkaan investointeja, sillä hankinnoissa 

käytetään rahoitussopimuksia.  

 

4.2.  Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
     

Oulunkaaren yksityiskohtaiset tavoitteet ja keinot sisältyvät palvelutuotannon 

järjestämissopimuksen toimeenpano-ohjelmaan. Toimeenpano-ohjelma on yh-

tymävaltuuston hyväksymän vuoden 2021 talousarvion liiteasiakirja.  

 

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvin. 

Koronapandemian aiheuttamilla rajoitteilla ja lisätyömäärällä oli olennainen 

vaikutus siihen, ettei kaikkien tavoitteiden toteuttaminen suunnitellusti toteutu-

nut. Henkilöresurssia vaativat tehtävät kuten kehittäminen, toimintojen yhteen-

sovittaminen kysynnän tasolle sekä palvelurakenteinen tarkastelu eivät kaikilta 

osin edenneet suunnitellusti.  

 

Seuraavia tavoitteita ei saavutettu: 

 

Perhepalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut 

 

1. Mielekäs elämä kotona 

a. Kotona asumisen monimuotoinen tuki 
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- Hyvä asunto ja asuminen turvallisessa ja oikeassa asumisympäris-

tössä  

o Yhteistyö kuntien kanssa erilaisten asumisen ratkaisujen ke-

hittämisessä (viivästynyt) 

 

b. Sähköiset palvelut, teknologia ja uudenlaiset lähipalvelut arjen tukena  

- Asukkaiden sähköisten palveluiden käyttö ja etäasiointi vahvistuu 

sote-palvelussa 

o Etäkotihoito (viivästynyt) 

 

- Työprosessien digitalisoiminen  

o Mukana alueen hankkeissa mm. PPSHP – Oikean tasoiset 

hoitopaikat -hanke (viivästynyt) 

o Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen ja asiakkuuden 

hallinta digitalisaation näkökulmasta (viivästynyt)  

 

2. Hyvinvointia yhdessä 

a. Ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki 

- Mielen tuki -toimintamallin käyttöönoton laajentaminen Pudasjärvi, 

Simo, Utajärvi, Vaala  

o Toimintamallin käyttöönotto ja yhteistyön kehittäminen. rek-

rytoidaan Mielen tuki -toimintamalliin henkilöstö (viivästy-

nyt) 

 

b. Toimivat hyte-yhdyspinnat ja yhteistyö kunnan muiden palveluiden 

kanssa 

- Vahvistetaan yhteistyötä kuntien kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin 

kehittämisessä ja hyvinvointityössä  

o Tuetaan kuntien hyte-asiantuntijoiden työtä (viivästynyt) 

 

c. Integroidut palvelut 
 
 

3. Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus 

a. Tasapainoinen talous, kuntien kantokyky 

- Asiakkaiden palvelut tuotetaan laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja kus-

tannustehokkaasti 

o Toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen (viivästynyt) 

- Vakituisten varahenkilöiden järjestelmän perustaminen 

o Sijaispankin käyttöönoton käynnistäminen kaikilla palvelu-

aloilla (ei etene, keskeytynyt) 

 

b. Toimivat, integroituneet ja palvelutarpeita vastaavat palvelurakenteet ja 

prosessit 

- Toimintojen yhteensovittaminen kysyntää vastaavalle tasolle 

o Kuivaniemen hyvinvointipisteen perustaminen (viivästynyt) 

o Röntgen- ja laboratoriopalvelujen rakenteiden ja tuottamista-

pojen selvittäminen (ei etene, keskeytynyt) 

o Iin hoivapaikkojen asteittainen muuttaminen tehostettuun 

asumispalveluun ja kotihoivaan (viivästynyt) 

- Kotisairaalapalvelujen käynnistäminen tai liikkuva sairaanhoitaja -

toimintamalli  
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o Kuntakohtainen eteneminen huomioiden kuntien erityispiir-

teet toiminnan järjestämisessä (ei etene, keskeytynyt) 
 

c. Kuntien tiivistyvä yhteistyö 

- Kuntien välisen sote -yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen  

o Palvelurakenteiden tarkastelu alueellisesti yli kuntarajojen (ei 

etene, keskeytynyt). 

 

 

4. Rohkea kehittäminen ja muutosvalmius 

a. Kehittäminen kuuluu kaikille -periaatteen edistäminen  

 

b. Mukana maakunnallisessa kehittämistyössä 

- Alueellisten koulutusten sisältöihin vaikuttaminen  

o Osallistutaan ja vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan alu-

eellisten oppilaitosten koulutussisältöjen kehittämistyöhön 

(viivästynyt) 

 

c. Sote-uudistukseen valmistautuminen 
 

 

4.3.  Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuntakohtaisesti 
 

1. Ii 
 

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin järjestämissopimuksen 

toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Koronalla oli olennainen vaikutus sii-

hen, ettei kaikkia tavoitteita saavutettu.  Mm. kehittämistyö ei toteutunut 

kaikilta osin suunnitelmien mukaisesti. 

 

Perhepalveluiden tarjonta perustui lakisääteisyyteen, asiakkaiden palvelutar-

peen arviointiin sekä oikea-aikaiseen palveluohjaukseen. Koronapandemia 

aiheutti ylimääräistä työtä ja huolta palvelujen tuottamisessa. Tehtäviä jou-

duttiin priorisoimaan, jotta lakisääteiset perhe- ja sosiaalipalvelut voitiin tur-

vata.  

 

Terveyssektorilla vuosi meni toiminnallisesti pääosin terveyspalveluissa jär-

jestämissopimuksen mukaisesti. Palveluita tuotettiin vastaanotolla, vuode-

osastoilla, mielenterveyspalveluissa, kuntoutuksessa sekä suunterveyden-

huollossa. Koronapandemia vaikutti terveyspalveluiden tuotantoon monin 

tavoin. Koronatyö tehtiin omin henkilöstöresurssein priorisoimalla tehtäviä, 

mutta samalla ylitöiden määrä lisääntyi. 

 

Vanhuspalveluja ja palvelurakennetta on kehitetty kohti kansallisia suosi-

tuksia. Kuivaniemen hoiva-asumista on muutettu kohti tehostettua palvelu-

asumista, kotiin annettavia palveluja on lisätty ja perhehoitoa vahvistettu.  
 

 
2. Pudasjärvi 

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin järjestämissopimuksen 

toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Koronan aiheuttamien rajoitteiden ja li-

sätyön vuoksi kaikkia tavoitteita ei saavutettu. Mm. kehittämistyö ei toteu-

tunut kaikilta osin suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstön jaksamiseen 
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kiinnitettiin erityistä huomiota. Henkilöstökulut ylittivät arvioidun mm. ko-

ronapandemian henkilöstörekrytoinnin vuoksi.  
 

Perhehoitajien koulutus aloitettiin Oulunkaarella keväällä 2021. Koronati-

lanteesta huolimatta perhepalvelujen toiminnallista kehittämistä tehtiin yh-

teistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Pohjois-Poh-

janmaan hankkeen sekä yhdessä kuntien toimijoiden kanssa lasten, nuorten 

ja perheiden palveluiden parissa muun muassa perhekeskustoiminnan kehit-

tämisen parissa. Päivä- ja ryhmätoimintaa toteutettiin erityisjärjestelyin ko-

ronapandemian vuoksi. 

 
Oulunkaaren kuntayhtymä on ollut mukana suunnittelemassa Pudasjärven 

uutta Hyvinvointikeskusta. Uudet tilat otettiin käyttöön syksyllä 2021. Käyt-

töönoton jälkeen tehtiin tarvittavia korjauksia ja tarkistuksia, jonka vuoksi 

mm. vuodeosasto ei pystynyt aloittamaan toimintaansa heti täydellä vuode-

paikkakapasiteetilla. 

 

Pudasjärven vanhuspalveluiden palvelurakennetta on kehitetty mm.  kotiin 

annettavien palveluiden vahvistamisella ja lisäämällä uusia turvaratkaisuja 

kotona asumisen tueksi. Perhehoito kaipaa kehittämistä. Hoitajamitoituksen 

kasvuun on varauduttu hoiva-avustajakoulutuksen kehittämisellä yhteis-

työssä OSAO:n kanssa.  
 

 

3. Simo 

Toiminnallisesti vuosi on mennyt pääosin järjestämissopimuksen mukai-

sesti. Koronapandemia aiheutti kaikilla sektoreilla ylimääräistä työtä ja teh-

tävien priorisointia. Taloudellisesti toimintavuosi toteutui suunniteltua pa-

remmin. 

 

Perhepalveluissa järjestettiin sosiaalihuollon palveluja, joilla tuettiin lasten, 

nuorten, perheiden ja aikuisten hyvinvointia. Palveluiden tarjonta perustui 

lakisääteisyyteen, asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin sekä oikea-aikai-

seen palveluohjaukseen. Koronapandemia aiheutti ylimääräistä työtä ja 

huolta palvelujen tuottamisessa ja mm. ryhmätoimintaa toteutettiin erityis-

järjestelyin.  
 
Terveyspalveluissa hoitohenkilökuntaa on saatu hyvin rekrytoitua etenkin 

vakituisiin toimiin. Lääkärihenkilöstön pysyvyys on vakiintunut. Toiminnal-

lisesti vuosi on mennyt pääosin järjestämissopimuksen mukaisesti. Simon 

terveysasemalle on tullut lisää terveysaseman vaihtajia ympäristökunnista, 

mikä lisäsi merkittävästi asiakasmaksutuottoja. 

 

Vanhuspalveluita ja palvelurakennetta on kehitetty kohti kansallisia suosi-

tuksia. Simossa Mäntylän tehostettu asumispalveluyksikkö siirtyi terveys-

palveluista vanhuspalveluiden alaisuuteen.  Järjestely on edesauttanut mm. 

henkilöstön yhteiskäyttöä ja yhtenäistänyt palvelurakennetta. Kotiin annet-

tavia palveluja on vahvistettu, mutta perhehoitomuoto vaatii vielä kehittä-

mistä. 
 

 

4. Utajärvi 
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Toiminnallisesti vuosi on mennyt pääosin järjestämissopimuksen mukai-

sesti. Koronapandemia aiheutti kaikilla sektoreilla ylimääräistä työtä ja teh-

tävien priorisointia. Utajärvellä osallistuttiin aktiivisesti uuden hyvinvointi-

keskuksen suunnitteluun ja uusiin tiloihin päästiin muuttamaan syksyllä 

2021. 

 

Perhepalveluissa lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen 

näkyi palvelujen kysynnän kasvuna ja erityisesti lastensuojelun ja työikäis-

ten palveluissa. Toisaalta asiakkaat eivät käyttäneet kaikkia myönnettyjä 

palveluja koronapandemian vuoksi mm. henkilökohtainen apu.  

 

Utajärven terveyspalveluiden budjetti toteutui suunnitelman mukaisesti. Ko-

ronaepidemia on vaikuttanut terveyspalveluiden arkeen monin eri tavoin. 

Tartunnanjäljitys ja koronaan liittyvä työ on hoidettu mallikkaasti ja henki-

lökunta on joustanut aina tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Vanhuspalveluissa kotiin annettavia palveluja on lisätty. Asumispalveluiden 

palvelusetelien määrä on ollut vielä riittävä. Perhehoitoa on tarkoitus lisätä. 

Teknologisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi on vahvistettu mm. lisää-

mällä uusia turvaratkaisuja. Yhteistyötä perhepalveluiden ja terveyspalve-

luiden kanssa on lisätty yhteisillä asiakaspinnoilla.  

 

 

5. Vaala 

Toiminnallisesti vuosi on mennyt pääosin järjestämissopimuksen mukai-

sesti. Koronapandemia aiheutti kaikilla sektoreilla ylimääräistä työtä ja teh-

tävien priorisointia.  
 
Perhepalvelut järjesti sosiaalihuollon palveluja, joilla tuettiin lasten, nuor-

ten, perheiden ja aikuisten hyvinvointia. Palveluiden tarjonta perustui laki-

sääteisyyteen, asiakkaiden palvelutarpeeseen sekä oikea-aikaiseen palve-

luohjaukseen. Koronapandemia aiheutti ylimääräistä työtä ja huolta palvelu-

jen tuottamisessa. 

 

Terveysaseman sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet oireilua ja osa työnteki-

jöistä on työskennellyt väistötiloissa. Näin ollen palvelujen tuottamisen or-

ganisointi on vienyt esimiehiltä enemmän resurssia kuin tilanteessa, jos olisi 

pystytty toimimaan samoissa tiloissa. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnit-

telu on aloitettu ja suunnittelussa henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana.  
 
Vanhuspalveluita ja palvelurakennetta on kehitetty kaikissa kunnissa kohti 

kansallisia suosituksia, joilla on vaikutusta myös talouden tasapainotukseen. 

Suopursun kiinteistössä toiminut tehostetun asumispalvelun toiminta siirtyi 

kesäkuussa Takatien yksikköön. Tämä mahdollistaa mm. omaishoidon va-

paapäivien järjestämisen laajemmin omana tuotantona. Kotiin annettavia 

palveluja on vahvistettu, mutta perhehoito vaatii edelleen kehittämistä. Tek-

nologisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi on pyritty vahvistamaan. 
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5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 

Yhtymähallitus on hyväksynyt päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

ohjeet 24.3.2021.  

  

Vuoden aikana toimielimien tekemistä päätöksistä jätettiin oikaisuvaatimuksia, 

kunnallis- tai hallintovalituksia seuraavasti: 

 

• Yhtymävaltuuston päätöksistä ei tehty yhtään valitusta 

• Yhtymähallituksen päätöksistä ei tehty yhtään oikaisuvaatimusta 

• Yhtymähallituksen hankintapäätöksistä on tehty yksi (1) valitus markki-

naoikeudelle 

• Viranhaltijoiden päätöksistä ei tehty yhtymähallitukselle yhtään oikai-

suvaatimusta 

• Palvelutuotantolautakunnan päätöksistä on tehty kuusi (6) hallintovali-

tusta 

• Viranhaltijoiden päätöksistä on tehty palvelutuotantolautakunnalle 48 oi-

kaisuvaatimusta 

 

Yhtymähallitus on laatinut toimintakertomukseen selonteon sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallituksen selonteko perustuu sen 

alaisten toimielinten ja palvelutuotannon dokumentoituihin havaintoihin.  
 
 

6. 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 kiitettävästi.  

 

Tilintarkastaja on antanut 13.5.2022 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021. 

Kertomus ei sisällä huomautuksia. Tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden 

myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2021 osalta. Tarkastuslautakunta yhtyy ti-

lintarkastajan esitykseen.  

 

7. Allekirjoitukset 
 

Iissä 13. päivänä toukokuuta 2022 

 

 

  

Aili-Marja Alaraasakka  Pauliina Valkovirta 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

 

 

 

Jouni Kalmakoski Tommi Väisänen Juha Heikkilä 

jäsen  jäsen  varajäsen 


