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VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 
1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Kuntalain 14 luvun 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovat-
ko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
Arvioinnin tulokset tarkastuslautakunta esittää valtuustolle annettavassa arvi-
ointikertomuksessa.  

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin tarkastuslautakuntaan vuonna 2020 kuu-
luivat puheenjohtaja Petrik Nurminen, varapuheenjohtaja Mika Munkki sekä 
jäsenet Mari Kesälä ja Heidi Haapala (8.6.2020 asti) ja Karoliina Lehtinen 
8.6.2020 alkaen. Varajäseniä samassa järjestyksessä olivat Juha Raati-
kainen, Minna Lempiäinen, Mira Aaltonen ja Seppo Laitinen.    

Tarkastuslautakunta on arviointitehtävän suorittamiseksi tutustunut kuntayh-
tymän toimielinten pöytäkirjoihin, viranhaltijoiden päätöksiin sekä hallituksen 
laatimaan toimintakertomukseen, tilinpäätökseen sekä kuullut viranhaltijoiden 
esitetlyitä. Tilintarkastuksesta on huolehtinut BDO Audiator Oy, vastuullisena 
tilintarkastajana JHT, HT Sinikka Niitynperä 31.7.2020 saakka ja JHT, KHT 
Piia-Tuulia Rauhala 1.8.2020 alkaen.     

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

2.1. Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut 

Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluilla on ollut viisi strategista tavoitetta: 
1) Kuntoutus- ja tutkimusjaksot ovat laadukkaita ja vaikuttavia.

Tulos: Tavoite toteutui pääasiassa. Strukturoidun päiväohjelman toteutu-
misastetavoite ei toteutunut, toteutumisaste 90 %.

2) Asiakaskokemukset.
Tulos: Asiakaspalautekyselyiden keskiarvo on 3,85 asteikolla 1-5. Tilaaja-
asiakkaiden kyselyn keskiarvo on 3,5. Suoraan palautteeseen reagoidaan
välittömästi.

3) Esimiestyön tukeminen.
Tulos: Kehittämispäiviä, työnohjauksia ja palavereita on pidetty Teams-
sovelluksen kautta. Esimiehen tehtäväkuvaa on tarkistettu ja jokaiseen yk-
sikköön on nimetty vastaava sairaanhoitaja tai vastaava ohjaaja, jolle on
jaettu osa tehtävistä.

4) Toiminnan laadun kehittäminen
Tulos: Toteutunut 100 %. Sisäinen auditointi on tehty kahteen yksikköön.

5) Rakenteiden määrämuotoinen kirjaaminen.
Tulos: Toteutunut 47 kpl.

2.2. Asumispalvelut 
 Asumispalveluilla on ollut viisi strategista tavoitetta. 
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1) Osallistuva asukas.    
Tulos: Yks-suunnitelmia tehty 88 %, IMO-suunnitelmia tehty 81,3 %.    

2) Tavoitteellinen tuki, ohjaus ja hoito.  
Tulos: Kirjaamisessa on tehty yhdenmukainen malli, mutta ohjeet eivät 
valmistuneet vuonna 2020. Yksikön koulutussuunnitelma tehty 100 %, 
suunnitelma toteutunut 83,8 %. Koronavirusepidemian aiheuttamat muu-
tokset vaikuttivat suunnitelman toteutumiseen.    

3) Positiivinen asiakaskokemus. 
Tulos: Asukkaiden palautekyselyn tavoite ei toteutunut, keskiarvo oli 1,91 
asteikolla 1-2 (2019 ka 1,92). Läheisten palautekyselyn tavoite toteutui, 
keskiarvo oli 4,46 asteikolla 1-5 (2019 ka 4,34). Yhteistyökumppaneiden 
palautekyselyn keskiarvo 3,67.  

4) Tarkoituksenmukainen ja turvallinen asuminen. 
Tulos: Kartoitus 100 %, kohdentaminen kesken. Koronapandemia viiväs-
tytti kartoitusten tekemistä, jonka vuoksi kohdentamista ei ehditty teke-
mään suunnitellussa laajuudessa. Tuotteet kuvattu 100 %. 

5) Toiminnan laadun jatkuva kehittäminen.  
Tulos: SHQSn mukaiset arvioinnit tehty 93,3 %.   

 
2.3. Kehittämispalvelut     
 

Vuonna 2020 kehittämispalveluilla on ollut neljä strategista tavoitetta.  
1) Jalkautetaan SHQS-laatujärjestelmä yksiköille, vastuualueille ja johdolle.  

Tulos: Tavoite toteutui pääosin. Sisäisestä auditoinnista toteutui kahdek-
san.    

2) Osaamisen kehittäminen on koordinoitua ja aikataulutettua.     
Tulos: Tavoite toteutui.   

3) Asiakaskokemukset ovat osa KTO:n palvelujen kehittämistä.   
Tulos: Osa tavoitteista ei toteutunut koronavirusepidemian vuoksi.  

4) Yksilökeskeisen työotteen vahvistaminen yksiköissä.  
Tulos: Tavoite toteutui. Yksikön kyselyn keskiarvo oli 4,2.    
           

2.4. Asiantuntijapalvelut     
 

Vuonna 2020 tällä toimialalla oli kolme strategista tavoitetta.   
1) Asiakastyön prosessit ovat sujuvia ja laadukkaita.  

Tulos: Tavoite toteutui 
2) Asiantuntijoiden ja kuntoutuskeskuksen yksiköiden välinen yhteistyö asia-

kasasioissa on sujuvaa. 
Tulos: Tavoite ei toteutunut, ka 3,2 asteikolla 1-5. Yhteistyössä on edelleen 
paljon kehittämisen haasteita. Koronavirustilanne heikensi yhteistyön suju-
vuutta jonkin verran. 

3) Asiakkaat saavat tarpeidensa mukaisesti sosiaalityötä ja palveluohjausta.  
Tulos: Tavoite toteutui.  
 
 

2.5. Vaikeavammaisten perusopetus Mylly-Antin koulu    
 

Vuonna 2020 strategisia tavoitetta oli kaksi.  
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1) Vahvistetaan oppilaiden osallisuutta, itsenäistä toimintaa ja itsetuntoa kou-
lupäivän toiminnoissa ja onnistumisten välityksellä.  
Tulos: Tavoite toteutui. 

2) Vanhemmat kokevat koulun toiminnan vastaavan lastensa tarpeita sekä 
saavansa riittävästi tukea kouluilta kasvatustyöhönsä. 
Tulos: Kodin- ja koulun päivään sekä vanhempainiltaan asetettu 75 % 
osallistumistavoite toteutui, palautteita tuli vain kolme koronatilanteen ta-
kia.  

 
2.6. Osallisuutta edistävät palvelut   
 

Strategista tavoitetta on ollut seitsemän vuonna 2020.  
1) Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen.  

Tulos: Asiakkaille on tehty yksilöllinen suunnitelma 80 % ja heillä on käy-
tössä vaihtoehtoiset kommunikointikeinot 70 %.    

2) Osallisuutta vahvistava toiminta. 
Tulos: Jokainen asiakas osallistuu erilaisiin toimintoihin ja pienryhmiin 
100%.     

3) Kehitysvammaliiton työ- ja päivätoiminnan kehittämishankkeeseen 2019-
2020 osallistuminen.   
Tulos: Keväällä 2020 kaksi työntekijää osallistunut, syksyllä 2020 ainoas-
taan yksi. 

4) Toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa ja osallisuutta edistävän toi-
minnan yhteistyön vahvistaminen.  
Tulos: Henkilöstöä on käytetty joustavasti eri tarpeiden mukaisesti. Pien-
ryhmiä on kuusi.  

5) Toiminnan laadun kehittäminen.  
Tulos: Laatuportin itsearviointien toteutuminen 90 %. 

6) Avoin yhteistyö.  
Tulos: Läheistenillat eivät toteutuneet koronan vuoksi, Teams-palavereita 
pidetty 27 kpl. Tiedotus on tapahtunut muita kanavia käyttäen.  

7) Asiakaskokemukset.  
Tulos: Asiakaspalautekyselyiden keskiarvo 4,26 välillä 1-5. Tilaaja-
asiakkaiden kyselyn keskiarvo 2.9. Suoraan palautteeseen on reagoitu vä-
littömästi.    

       
2.7. Työllistymistä edistävät palvelut    
  

Strategisia tavoitteita oli 6 kpl vuonna 2020.  
1) Asiakkaan omat valinnat ja toiveet sekä itseään koskevat päätökset.    

Tulos: Yksilölliset suunnitelmat on tehty ja asiakkaat ovat voineet tehdä va-
lintoja. Tulos 85 %. 

2) Eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointi.   
Tulos: Pienryhmätoiminnassa oli 27 asiakasta ja uutta ryhmätoimintaa jär-
jestettiin.  

3) Työvalmennuksen kehittäminen ja juurruttaminen toimintamuodoksi.  
Tulos: 17 asiakasta on sijoittunut työvalmennuksen kautta.    

4) Toiminnan laadun kehittäminen 
Tulos: Laatuportin itsearvioinnit toteutuneet 100 %. Sisäinen auditointi on 
tehty.   



4 
 

 

5) Asiakaskokemukset 
Tulos: Asiakaspalautekyselyt on tehty. Asiakas ja läheinen/työntekijä kyse-
lyn keskiarvo on 4,04 välillä 1-5. Tilaaja-asiakkaiden kyselyn keskiarvo on 
3,3. Suoraan palautteeseen on reagoitu välittömästi.   

6) Henkilökunnan ammatillinen kehittyminen.  
Tulos: Koulutuspäiviä oli 26, joihin osallistui kahdeksan työntekijää.  

 
2.8. Lääketieteelliset erityispalvelut  
  

Lääketieteellisillä erityispalveluilla on ollut kolme strategista tavoitetta vuonna 
2020.   
1) Lääkärityön optimointi palvelutarpeen mukaan.  

Tulos: Tavoite toteutui.     
2) Neuropsykiatristen asiakkaiden tutkimusjaksot.   

Tulos: Tavoite toteutui.    
3) KTO:n kuntoutus- ja asumisyksiköiden lääkehoidon auditointi.   

Tulos: Tavoite ei toteutunut, toteutumisaste 25 %. Suurin osa suunnitelluis-
ta lääkehoidon auditoineissa KTO:n yksikössä peruttiin koronapandemian 
takia.                

 
2.9. Hallinto – ja talouspalvelut   
 

Hallinto- ja talouspalveluilla on ollut neljä strategista tavoitetta vuonna 2020.  
1) KTO:lla toiminnan edellyttämät ja tietoturvalliset IT-laitteet ja -ohjelmistot.  

Tulos: Alustava tiedonhallintamalli on tehty ja sitä päivitetään. Windows 7 
koneita ei ole aktiivisessa käytössä.  

2) Asiakastyytyväisyys.   
Tulos: Toteutui, vastausten keskiarvo 4,3 asteikolla 1-5.  

3) Sisäisen laskennan kehittäminen.   
Tulos: Eri tuotekustannuslaskennan menetelmiä kartoitettu.   

4) KTO:lle toiminnan edellyttämät tilat.  
Tulos: Sauvon asumisyksikön rakennushanke eteni rahoituksen ja raken-
tamisen osalta suunnitelman mukaisesti.  
 

3.0. Kiinteistö- ja tukipalvelut  
 
Tukipalveluilla on ollut neljä strategista tavoitetta vuonna 2020.  
1) Kestävä kehitys KTO:n toimintatavaksi. 

Tulos: Jätteiden kierrätys käyty läpi kaikissa yksiköissä. Loimaan uuden 
as.yks. lämmitysmuotona maalämpö, hiilijalanjälki lasketaan. 

2) KTO:n asiakkaat nykyvaatimusten mukaisiin tiloihin. Kuntoutusjaksojen jäl-
keen riittävä määrä asumispaikkoja.  
Tulos: Sauvon asumisyksikkö valmistui 14.1.2021. Loimaan uusi as. yks. 
rakentaminen alkanut.   

3) Kiinteistöjen ylläpito suunnitelmallista.  
Tulos: Ei toteutunut, koska muut tehtävät priorisoitiin edelle. Valmistelu 
aloitettu.  

4) KTO:lla toimintaa tukevat laadukkaat tukipalvelut.  
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Tulos: Ravitsemuspalveluissa reklamaatioita yhteensä 14 kpl ja muissa 11 
kpl. Lisäksi 62 virhettä toimituksissa.   
 

3.1. Henkilöstöpalvelut 
 

Henkilöstöpalveluilla on ollut kuusi strategista tavoitetta vuonna 2020.  
1) Jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen. 

Tulos: Sairauslomat ovat vähentyneet 0,3 % ed. vuoteen verrattuna. Kor-
vaavan työn mittausta ei ole pystytty toteuttamaan.   

2) Työhyvinvoinnin tukeminen koko työuran ajan.  
Tulos: Työkyvyttömyyseläkemaksujen osuus palkkasummasta on pienen-
tynyt 0,23 %.   

3) Psykososiaalisen kuormituksen hallinta.   
Tulos: Työhön keskittymistä häiritsevät tekijät nousivat keskiarvoltaan yli 
arvon 3. Muissa osa-alueissa keskiarvo alle 3.    

4) Henkilöstön osaamisen kehittymisen seuranta.  
Tulos: Henkilöstöpalveluiden vastaama osa-alue on otettu käyttöön.  

5) Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto.  
Tulos: Käyttöönottoprosentti 95 %.  

6) Henkilöstöpalveluiden ja toimialueiden yhteistyö.  
Tulos: Henkilöstöpalvelujen palautekyselyn tulos 4,2 asteikolla 1-5.   

  
 

4. Kuntayhtymän talous  
 

Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 192.250 €; vuonna 2019 ylijäämää syntyi 
673.947 €. Hallitus esittää 300.000 €:n palauttamista jäsenkunnille käytön 
suhteessa.     
 
Toimintakulut olivat 38.964.636 € (vuonna 2019 ne olivat 37.959.531 €).   
Toimintatuotot olivat yhteensä 39.967.129 € (vuonna 2019 ne olivat 
39.965.370 €).   
 
Toimintakate on 1.002.493 € ylijäämäinen kun vuonna 2019 vastaava luku oli 
2.005.838 € ylijäämäinen.  
Kokonaisinvestoinnit vuonna 2020 olivat 1.882.842 €. IT-ohjelmistohankkeisiin 
oli varattu 130.000 €, mutta hankkeita ei toteutettu. Vuoden 2020 lopussa pit-
käaikaista lainaa oli 16.858.609 €, vuoden 2021 lyhennykset mukaan lukien 
17.705.943 €. Vuoden aikana nostettiin uutta lainaa 1.025.000 € ja lyhennet-
tiin lainoja 828.704 €:lla.   
 

   
5. Tuloksen käsittely   
 

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 192.250,42 € siirretään taseen edellis-
ten tilikausien yli-/alijäämätilille. Tämän kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa 
2.330.476,75 € ylijäämää. Hallitus esittää, että jäsenkunnille palautetaan 
300.000,00 € käytön suhteessa. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautetta-
vaa hallituksen esityksen suhteen.  
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6. Yhteenveto  
 

Tarkastuslautakunta katsoo, että Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin valtuus-
ton hyväksymät toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu vuonna 2020.  
 
Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu 
taitavasti. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on ollut hyvää. Vuorovaikutus on 
ollut avointa ja toimivaa.  
 
Tarkastuslautakunta lausuu lämpimät kiitoksensa kuntayhtymän henki-
lökunnalle alueen ihmisten hyväksi tehdystä työstä! 

 
 
Paimiossa 3.5.2021  

 
 
Petrik Nurminen     Mika Munkki   
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja   

    
 
 
Mari Kesälä                                                Mira Aaltonen 
jäsen    varajäsen   


