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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 1.1.-8.11.2021 
kuuluivat puheenjohtaja Petrik Nurminen, varapuheenjohtaja Mika Munkki se-
kä jäsenet Karoliina Lehtinen ja Mari Kesälä. Varajäseniä samassa järjestyk-
sessä olivat Juha Raatikainen, Minna Lempiäinen, Mira Aaltonen ja Seppo 
Laitinen 

 
Uusi tarkastuslautakunta valittiin 9.11.2021 seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen   Varajäsen 
Tanja Valkonen, puheenjohtaja  Soili Leppänen 
Annika Laakso, varapuheenjohtaja  Kati Lyytinen 
Mika Munkki   Jukka Laaksonen 
Petri Julin    Olli-Pekka Ahokas 

 
Tarkastuslautakunta on kokoontunut kaksi kertaa vuonna 2021, kokoukset pi-
dettiin 8.3.2021 ja 3.5.2021. Vuoden 2021 arviointia varten tarkastuslautakun-
ta on kokoontunut 8.4.2022 ja 25.4.2022.  
 
Tarkastuslautakunta tutustui arviointityössään kuntayhtymän toimielinten pöy-
täkirjoihin, viranhaltijoiden päätöksiin sekä hallituksen laatimaan toimintaker-
tomukseen, tilinpäätökseen sekä kuuli viranhaltijoiden esittelyitä. Tilintarkas-
tusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana 
JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala 1.8.2020 alkaen.     

 

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi  

2.1. Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut  

 
Vuonna 2021 kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluilla oli yhdeksän TA-
tavoitetta:  
1) Mahdollisuus ottaa vastaan asiakkaita kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalve-

luihin sekä lyhytaikaiseen huolenpitoon 
Tulos: Kaikki palvelupyynnöt on käsitelty seitsemässä vuorokaudessa ja 
kriisipalvelupyynnöt viimeistään seuraavana päivänä. Mahdollisuus ottaa 
asiakkaita palveluihin voi kuitenkin mennä viikosta useampaan kuukau-
teen. Päivystykselliset kriisiasiakkaat otettu pääsääntöisesti heti tai seu-
raavana päivänä 
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2) Yksilökeskeinen toiminta työotteena 
Tulos: Tavoite ei toteutunut täysin. Yksilölliset suunnitelmat tehty 100 % ja 
siitä ollaan siirtymässä YKS-suunnitelmaan, jotka ovat toteutuneet 55/95 
%. YKS-vastaavat nimetty jokaisessa yksikössä 100 %.  

3) Kuvallisten ohjeiden avulla tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja suoriu-
tumista   
Tulos: Tavoite ei toteutunut täysin. 

4) Jalkautuminen ennen ja jälkeen kriisi-, kuntoutus- ja tutkimusjakson 
Tulos: Tavoite ei toteutunut. Jalkautuminen ennen ja jälkeen kriisi-, kuntou-
tus- ja tutkimusjakson ei toteutunut koronan vuoksi. Jalkautuvia kotikäynte-
jä on tehty muuttojen yhteydessä 90 %. 

5) Asiakkaat kokevat palvelun vastaavan odotuksia 
Tulos: Tavoite ei toteutunut kaikilta osin täysin. Asiakkailta vastauksia saa-
tiin 34 kpl, josta 75 % tyytyväisiä palveluun. Läheisiltä tuli 40 kpl vastauk-
sia, ja väittämien yhteiskeskiarvo oli 4,0 (1-5 asteikolla). Väittämien kes-
kiarvot olivat joko nousseet tai pysynet samana verrattuna edelliseen vuo-
teen. Poikkeuksena tiedotukseen liittyvä keskiarvo oli 3,5. 

6) Kehityskeskustelut 
Tulos: Tavoite ei toteutunut täysin. Kehityskeskustelut toteutuivat 82 % 
(146/178).  

7) Perehdyttäminen 
Tulos: Tavoite toteutui. Perehdyttämiseen on nimetty perehdyttäjä.  

8) Osaaminen ja sen päivittäminen 
Tulos. Tavoite ei toteutunut. Koulutustavoite 3 pv/työntekijä toteutui 25 %. 
Koulutuksiin ei osallistuttu tavoitteen mukaisesti sairauspoissaoloista ja ko-
ronasta johtuen. 

9) Työntekijät ovat siellä, missä asiakkaat 
Tulos: 323 työvuoroa on sijaistettu toisessa yksikössä.  
  

2.2. Asumispalvelut   

 
 Vuonna 2021 asumispalveluilla oli viisi strategista tavoitetta.    
1) Asukas mukana oman elämänsä suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittä-

misessä 
Tulos: Yks-suunnitelmia tehty 41 %, IMO-suunnitelmia tehty 92 %.  Yks-
suunnitelman uusi lomake tuli käyttöön vasta loppuvuodesta ja päivittämi-
set aloitetaan vuodesta 2022. 

2) Asukkaan arjessa pärjäämisen tavoitteet suunnitellaan sekä arvioidaan 
Tulos: Tavoite ei toteutunut. Kirjaamisessa yhdenmukainen malli käytössä 
(50/100 %). Kirjaamisessa arviointitaso hyvä 4,0.  

3) Henkilöstön osaaminen ajantasainen 
Tulos: Tavoite ei toteutunut täysin. Yksikön koulutussuunnitelma tehty 81 
% ja suunnitelma toteutui 88 %. Osa koulutuksista peruuntui ja osaan kou-
lutuksista eivät mahtuneet kaikki, joille koulutus oli suunniteltu.    

4) Toimiva vuorovaikutus: asiakkaan kommunikaatiokeinot käytössä 
Tulos: Asukkaiden palautekyselyn tavoite ei toteutunut, keskiarvo oli 1,81 
asteikolla 1-2 (2020 ka 1,91).  
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5) Läheisten avoin vuorovaikutus 
Tulos: Läheisten palautekyselyn tavoite ei toteutunut, keskiarvo oli 4,15 as-
teikolla 1-5 (2020 ka 4,46).  

6) Avoin vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden kanssa 
Tulos: Tavoite ei toteutunut. Kyselyn toteutuksessa ei kysytty vuorovaiku-
tusta. 

7) Kartoitetaan ja suhteutetaan asumisen resurssit asiakkaiden tuen tarpee-
seen 
Tulos: Tavoite toteutui. Kartoitus 100 %, ja resurssien kohdentaminen teh-
ty 100 %.  

8) SHQS:n mukaiset arvioinnit tehdään määräajassa. 
Tulos: Tavoite ei toteutunut täysin. SHQSn mukaiset arvioinnit tehty 
98/100 %.   
 

2.3. Kehittämispalvelut     

 
Vuonna 2021 kehittämispalveluilla oli 11 TA-tavoitetta.  
1) Laatukriteerit on kuvattu tarkemmin ja puutuvat ohjeistukset koordinoitu 

Tulos: tehtyjen itseaviointien määrä toteutui 98 %.  
2) Sisäiset auditoinnit on koordinoitu ja niiden tulokset koottu johdon jatko-

työskentelyä varten 
Tulos: Tavoite ei toteutunut täysin. Sisäisiä auditointeja toteutui 9/12. 

3) Järjestetään koeauditointi ja valmistaudutaan ulkoiseen auditointiin 2022 
Tulos: Tavoite toteutui. 

4) OSS (osaamiskartoitukset, kehityskeskustelut) ovat käytössä   
Tulos: Tavoite toteutui. 

5) Koulutustarpeet ohjaavat koulutusten suunnittelua ja toteuttamista 
Tulos: Tavoite toteutui. 

6) Asiakasraadissa asiakkaat ottavat kantaa KTO:n toiminnan kehittämistä 
koskeviin asioihin 
Tulos. Tavoite toteutui osittain (1/2). 

7) YKS-vastaavien verkostoitumisen ja osaamisen vahvistaminen 
Tulos: tavoite toteutui. YKS-verkosto on nimetty ja kokoontunut. 

8) Henkilökunnan YKS-osaamisen vahvistaminen -koulutus 
Tulos: Tavoite toteutui (2 pv). 

9) YKS-tilannekatsaus asumisyksiköissä ja jatkosuunnitelma osaamisen yllä-
pitämiseksi 
Tulos: Tavoite toteutui. 

10) Kuntoutusyksiköiden työntekijöiden koulutukset ja yksiköiden ohjaustar-
peen kartoitus 
Tulos: Tavoite toteutui. 

11) Kehittämispalveluiden tuki ja ohjaus yksiköille on oikeanlaista, oikea-
aikaista ja riittävää 
Tulos: Tavoite toteutui. Arvioinnin tulos ka 4,2 (tavoite 3,7). 
 
 
 



6 

 

2.4. Asiantuntijapalvelut     

 
Vuonna 2021 asiantuntijapalveluilla oli kolme TA-tavoitetta.   
1) Kohdennetaan asiantuntijapalveluiden resurssit palvelutarpeiden mukaan 

Tulos: Suoritetavoite toteutui (asiantuntijapalveluista 66 % ja sosiaalityöstä 
kuntoutuskeskukseen 62 %). 

2) Kuntoutuksen osaamisen lisääminen organisaatiossa koulutuksen keinoin 
Tulos: Koulutukset toteutettiin etänä, mutta vapaasti katsottavat tallenteet 
eivät ole valmiita. Tavoite 30 %:sta koulutuksista tehdään vapaasti katsot-
tava tallenne ei toteutunut. 

3) Asiantuntijatyön laadun seuranta 
Tulos: Laatukyselyn tavoite 3,7 toteutui (tulos ka. 4,1) asteikolla 1-5. 
 

2.5. Vaikeavammaisten perusopetus Mylly-Antin koulu    

 
Vuonna 2021 vaikeavammaisten perusopetus Mylly-Antin koululla oli kolme 
TA-tavoitetta.  
1) Otetaan käyttöön Wilma-järjestelmä kodin ja koulun väliseksi yhteydenpi-

tovälineeksi. 
Tulos: Tavoite toteutui. 93,5 % perheistä käyttää päivittäin Wilmaa. 

2) Aloitetaan oppilaskuntatoiminta ja kehitetään sen toimintaa 
Tulos: Tavoite toteutui. Jokaisesta luokasta oli osallistuja oppilaskunnan 
hallituksen kokouksessa ja oppilaskunta järjesti kaksi yhteistä tapahtumaa. 

3) Otetaan käyttöön laaja-alaisesti monialainen oppimiskokonaisuus 
Tulos: Tavoite oppilaista 80 %:a kokee onnistuneensa yhteistyössä, toteu-
tui. Kaksi tuotosta/lukuvuosi esittelytavoite toteutui osittain koronatilantees-
ta johtuen.  

 

2.6. Osallisuutta edistävät palvelut   

 
Vuonna 2021 osallisuutta edistävillä palveluilla oli kuusi TA-tavoitetta.  
1) Käydään jokaisen asiakkaan kanssa vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja 

käyttäen hänen mahdollisuutensa osallistua ja huomioida hänen toiveensa 
Tulos: Tavoite toteutui pääosin. Asiakkaille on tehty yksilöllinen suunnitel-
ma 80 % ja asiakkaita on toiminnoissa yhteensä 70. Yksilöllisen suunni-
telman muutos Yks-suunnitelmaksi ja päivitys otetaan käyttöön vasta 
1/2022. 

2) Jokaiselle asiakkaalle sopivaa toimintaa pienryhmissä. Tavoitteena on lisä-
tä arkielämän taitoja ja edistää sosiaalisia vuorovaikutuksia 
Tulos: Tavoite toteutui. Kaikki asiakkaat osallistuivat pienryhmä- ja luokka-
toimintaan. 

3) Henkilöstön ja tilojen yhteiskäyttö 
Tulos: Henkilöstön ja tilojen yhteiskäyttö ei toteutunut suunnitellusti ko-
ronaohjeiden vuoksi.  

4) Yhteiset hankinnat 
Tulos: Yhteishankintoja on tehty 100 %. Korona on rajoittanut yhteisten ti-
lojen käyttöä ja toiminnat on järjestetty pääsääntöisesti omissa tiloissa.  



7 

 

5) Yhteinen kustannuspaikka 
Tulos: Tavoite toteutui. Kaikki osallisuutta edistävässä toiminnassa olevat 
yksiköt ovat saman kustannuspaikan alla. 

6) Saadaan asiakkailta ja heidän läheisiltään tietoa kokemuksista päiväaikai-
sesta toiminnasta 
Tulos: Asiakaskyselyn tavoitemäärä ei toteutunut täysin  (86/100 %). Asia-
kaskyselyn palautteen mukaan tyytyväisiä palveluun väittämien muodossa 
oli 72 %. 
Läheisiltä saadun asiakaspalautekyselyiden keskiarvo 4,3 välillä 1-5 (4,26 
vuonna 2020). Asiakaskyselyn palautteen mukaan tyytyväisiä palveluun 
väittämien muodossa oli 72 %. 

       

2.7. Työllistymistä edistävät palvelut    

  
Vuonna 2021 työllistymistä edistävillä palveluilla oli neljä TA-tavoitetta.  
1) Tavoitteellista toimintaa ja asiakkaan oma ääni kuuluviin valinnoissa 

Tulos: Asiakkaita toiminnoissa yhteensä 150. Yksilöllinen suunnitelma on 
tehty 90 %. 

2) Henkilökunnan ammatillinen kehittäminen: Mini/Nepsy-koulutus, Avekki-
koulutus ja Työvalmentajakoulutus 
Tulos: Koulutuksiin on osallistunut 12 henkilöä ja 62 koulutukseen. 

3) Työvalmennus osaksi työvoimaa 
Tulos: Työvalmennuksessa on 16 asiakasta. Kahdelle asiakkaalle on tehty 
työvalmennuksen alkukartoituspaketti. 

4) Asiakaskokemukset: Saada asiakkailta ja läheisiltä tietoa kokemuksista liit-
tyen työllistymistä edistävään palveluun 
Tulos: Asiakaspalautekyselyt on tehty. Asiakas ja läheinen/työntekijä kyse-
lyn keskiarvo on 4,4 välillä 1-5. Tyytyväisiä palveluun väittämien muodossa 
oli 88,5 % vastaajista.  
  

2.8. Lääketieteelliset erityispalvelut  

  
Vuonna 2021 lääketieteellisillä erityispalveluilla oli neljä TA-tavoitetta.   
1) Erikoislääkäripalvelut, lääkärin jalkautuva työ ja konsultointi 

Tulos: Tavoite toteutui. 
2) Vuosittain vähintään yksi kehitysvammalääketieteeseen liittyvä ajankohtai-

nen teema 
Tulos: Tavoite toteutui. Unihäiriöiden tietopohja laajentunut ja niiden tutki-
minen alkanut. 

3) Neuropsykiatristen asiakkaiden tutkimusjaksot. Terveystoimen maksu-
sitoumusten suhteellinen lisääminen. 
Tulos: Tavoite toteutui.    

4) KTO:n palvelukotien ja asumisyksiköiden lääkehoidon auditointi  
Tulos: Tavoite ei toteutunut. Ensisijaisina syinä koronapandemia, lääkäri-
pula ja lääkehoitoryhmässä tapahtuneet muutokset. 
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2.9. Talous-, IT- ja hallintopalvelut   

 
Vuonna 2021 talous-, IT- ja hallintopalveluilla oli kolme TA-tavoitetta.  
1) Ajantasaiset ja laadukkaat taloushallinnon palvelut (asiakastyytyväisyys) 

Tulos: Tavoite toteutui, vastausten keskiarvo 4,2 asteikolla 1-5.  
2) Raportointi vastaa Kuntatieto-ohjelman vaatimuksia 

Tulos: Tarvittavat muutokset taloushallinnon järjestelmässä tehtiin ja rapor-
toinnit on saatu toteutettua. 

3) Automaattisempi ja monipuolisempi raportointi.  
Tulos: Exreport -raportointijärjestelmän käyttöönotto on meneillään. 

 

2.10. Kiinteistö- ja tukipalvelut  

 
Vuonna 2021 kiinteistö- ja tukipalveluilla oli neljä TA-tavoitetta.  
1) Kestävän kehityksen tavoitteet integroidaan osaksi toimintaa 

Tulos: Viklonpuiston asumisyksiköstä tehtiin rakennuksen elinkaaren aikai-
sen hiilijalanjäljen laskenta. Tämän laskennan tuloksia hyödynnetään myös 
tulevissa uudishankkeissa. 

2) Yksi uusi asumisyksikkö vuodessa 
Tulos: Viklonpuiston asumisyksikkö otettiin käyttöön 1.12.2021. Paimion 
uuden asumisyksikön investointiavustusvarauksen hakemus on toimitettu 
ARA:an kesäkuussa 2021. Päätöstä odotetaan edelleen.   

3) Tiloilla viiden vuoden ylläpito- ja korjaussuunnitelma, myös vuokratuilla 
Tulos: Tavoite ei toteutunut. Vuodelta 2020 siirtyi KTO:n omien kiinteistö-
jen kunnossapitosuunnitelmien teko. Viiteen KTO:n omistamaan raken-
nukseen tilattiin kuntoarviot ja PTS:t seuraavalle 10 vuodelle. Yllä maini-
tuista kolme valmistui vuonna 2021 ja loput kaksi valmistuvat 1.3.2022 
mennessä. Sauvon asumisyksikköön tehdään vielä PTS, jonka jälkeen 
suunnitelmat otetaan käyttöön. 

4) Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin 
Tulos: Siivous- ja ruokapalveluiden hankintapäätökset tehtiin 9.12.2021 
hallituksen kokouksessa ja kiinteistöhuollon päätökset 27.1.2022 kokouk-
sessa.  
 

2.11. Henkilöstöpalvelut 

 
Vuonna 2021 henkilöstöpalveluilla oli viisi TA-tavoitetta.  
1) Koko henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely (KEVA)  

Tulos: Tavoite ei toteutunut. Työhyvinvointikyselyyn vastanneiden määrä 
58,8 % (tavoite 80 %).   

2) KTO mukana Arcadan työhyvinvointihankkeessa (kaksi vuotta) 
Tulos: Tavoite ei toteutunut, koska hanke ei toteutunut KTO:sta riippumat-
tomista syistä.    

3) Riskienhallintaohjelmiston käyttöönotto työturvallisuutta koskevien sisältö-
jen osalta, sekä vaaratapahtuma- ja poikkeamisilmoitusten raportointi 
Tulos: Tavoite toteutui ja ohjelma on käyttöönotettu. 

4) Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käytön vahvistaminen 
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Tulos: Toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua käyttää 23/26 yksiköstä. 
5) Titanian sähköisen asioinnin käyttöönottoa edellyttävien asioiden kartoitus 

Tulos: Titanian sähköisen asioinnin käyttöönotosta on luovuttu hyvinvointi-
alueelle siirtymisen vuoksi. 

 

3. Kuntayhtymän talous  

 
Kuntayhtymän tilikauden tulos osoitti ylijäämää 1.119.329,72 euroa, kun vuo-
den 2020 tulos osoitti alijäämää -192.250,42 euroa. Hallitus esittää 1.000.000 
€:n palauttamista jäsenkunnille pääoman suhteessa. Oma pääoma oli 
31.12.2021 yhteensä 6.561.861,74 euroa.    
 
Toimintakulut olivat 40.975.482,66 euroa (vuonna 2020 ne olivat 
38.964.636,20 euroa) ja toimintakulut alittivat 16.402,34 euroa talousarviossa 
arvioidun. Toimintatuotot olivat yhteensä 43.375.683,62 euroa (vuonna 2020 
ne olivat 39.967.129,46 euroa).  Henkilöstökulut olivat 31.012.857,57 euroa. 
Talousarviossa ennustettiin henkilöstökuluiksi 30.460.322,00 euroa, jolloin ta-
lousarvio ylittyi 552.535,57 eurolla. Henkilöstökulujen talousarvion toteutuma-
prosentti oli 101,8 %. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 2,0 milj. eurol-
la. Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista oli 71,5 % vuonna 2021.  
 
Toimintakate on 2.400.200,96 euroa ylijäämäinen, kun vuonna 2020 toiminta-
kate osoitti ylijäämää 1.002.493,26 euroa.  
 
Kokonaisinvestointimenot vuonna 2021 olivat 863.860 euroa. Kun huomioi-
daan saadut investointiavustukset, nettoinvestointimenot olivat 180.753 euroa. 
Vuodelle 2021 kohdistui investointimenoja Sauvon asumisyksikön rakentami-
sesta 562.695 euroa. Rakentamista varten saatuja investointiavustuksia koh-
distui kertomusvuodelle 683.107 euroa.  
 
Muutos- ja korvausinvestointeja toteutui arvioitua vähemmän, mm. Verkaran-
nan asumisyksikön jäähdytysinvestointi siirtyi myöhäisempään ajankohtaan. 
Vuoden aikana hankittiin uusi työajanseurantajärjestelmä. Uuden raportointi-
järjestelmän käyttöönotto siirtyi vuoden 2022 alkupuolelle. 
 
Vuoden 2021 lopussa pitkäaikaista lainaa oli 16.694.040,00 euroa ja vuoden 
2022 lyhennykset mukaan lukien 17.541.374,00 euroa. Vuoden aikana nostet-
tiin uutta lainaa 682.765 euroa ja lainoja lyhennettiin 847.334,00 eurolla.   
 

4. Henkilöstö 
 

Vuonna 2021 koronapandemia on vaikuttanut henkilöstön saatavuuteen ja 
poissaoloihin. Henkilöstö on joustanut ja yhteistyötä eri yksiköiden välillä on 
tehty kriittisissä tilanteissa. Sosiaali- ja terveysalalla ammattilaisten saatavuus 
on haaste niin paikallisesti kuin laajemminkin.  
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Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymässä (KTO) työskenteli 
31.12.2021 yhteensä 679 palkansaajaa. Vakituisessa työ- ja virkasuhteessa 
oli 556 työntekijää ja määräaikaisena 123 työntekijää. Henkilöstömäärä on li-
sääntynyt 14 työntekijällä vuodeta 2020. Henkilötyövuosia vuonna 2021 oli 
622,86 eli 33,33 HTV:ta enemmän kuin vuonna 2020. Vakansseja oli yhteen-
sä 597,4. 
 
Tehtävämäärä (tehtävänimikkeet) jakaantuu koko henkilöstömäärästä siten, 
että eniten on hoitajia 60 % ja seuraavaksi ohjaajia 14 % ja kolmantena sai-
raanhoitajat 8 %. 
 
Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 42 vuotta ja määräaikaisen 
henkilöstön 41 vuotta. Vuonna 2021 siirtyi erilaisille eläkkeille yhteensä 41 
työntekijää. Vuonna 2021 palkattiin 129 uutta työntekijää (110 v. 2020). 
 
Työtä kuormittavat erityisesti fyysiset ja psykososiaaliset tekijät. Sairauspois-
saolot ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2021 aikana. Sairauspoissaoloja 
eri syistä oli yhteensä 18179 päivää (26,8 pv/hlö), kun vuonna 2020 sairaus-
poissaoloja oli 12205 päivää (18,3 pv/hlö). Laskennallinen kustannus vuoden 
2021 sairauspoissaoloista on yli 5,0 milj. euroa. 
 
Työyhteisön hyvinvointietua (sporttietu, kulttuurietu, hyvinvointietu, työmatka-
etu) on käytetty kiitettävästi. Vuonna 2021 yhteensä 608 työntekijää on käyt-
tänyt 1720 kpl hyvinvointietuja 81.141,95 euron arvosta. 
 

5. Tuloksen käsittely   

 
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 1.119.329,72 euroa siirretään tasee-
seen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Tämän kirjauksen jälkeen tilin sal-
do osoittaa 3.449.806,47 euroa ylijäämää. Hallitus esittää lisäksi, että jäsen-
kunnille palautetaan ylijäämää peruspääoman suhteessa 1.000.000,00 euroa. 
Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen suhteen. 

 

6. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta  

 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamat taloudelliset ja 
toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna 2021 koronapandemiatilan-
teesta huolimatta. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat kuormittaneet.  

 
Sote-järjestämislain mukaan erityishuollon kuntayhtymät siirtyvät tuleville hy-
vinvointialueille 1.1.2023 lähtien kokonaisuudessaan liikkeenluovutuksen peri-
aatteella. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin osalta siirtyminen on selkeää, 
koska KTO:n alue sijoittuu samaan hyvinvointialueeseen.  
 
Toiminta tulee muuttumaan uudistuksessa, koska kehitysvammaisten sosiaali- 
ja terveyspalvelut eriytyvät uudistuksessa. Rakenne muuttuu siten, että palve-
lukonseptista sosiaalityö poistuu ja henkilöstö on terveydenhuoltopainotteinen. 
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Edunvalvonnan keinoin on pyritty vaikuttamaan siihen, että vaikeavammaisten 
palvelut säilyisivät kokonaisuutena.   
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnan toteuttamisen haasteena on ollut 
työntekijöiden vaikea saatavuus. Rekrytointihaaste on näkynyt erityisesti lää-
kärivajeena, sairaanhoitajien, ohjaajien ja hoitajien rekrytointiongelmina sekä 
lyhytaikaisten sijaisten puutteena. Henkilöstövaje on kuormittanut esimieshen-
kilöstöä. Suunniteltu toiminnan kehittäminen ja asetetut tavoitteet eivät näin ol-
len kaikilta osin ole toteutuneet. 

 

7. Tarkastuslautakunnan johtopäätökset 

 
Tarkastuslautakunta katsoo, että Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin valtuus-
ton hyväksymät toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu vuonna 2021.  
 
Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu 
taitavasti. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on ollut saumaton. Vuorovaikutus 
on ollut avointa ja toimivaa.  
 
Tarkastuslautakunta lausuu lämpimät kiitoksensa kuntayhtymän henki-
lökunnalle alueen ihmisten hyväksi tehdystä työstä! 

 
 

Paimiossa 25.4.2022  
 
             
 
         Tanja Valkonen                                            Annika Laakso 

puheenjohtaja    varapuheenjohtaja  
  

 
    
Mika Munkki                                                 Petri Julin 
jäsen     jäsen     


