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2 § Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2017
3 § Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2017 tilinpäätös

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät muut läsnäolijat
SoTe toiminnassa keskiössä ovat kunkin terveyseuron tuottama hyöty ja vaikuttavuus.
Vaikuttavassa toiminnassa keskeistä on asiakasnäkökulman tehokas huomioiminen,
sujuvat ja vaikuttavat prosessit ’lean: no waste’, ja toiminnan korkea laatu sekä
konkreettiset helposti seurattavat mittarit, joilla edellä mainittujen toteutumista
seurataan. Henkilöstö on SoTe toiminnan keskeisin voimavara, mutta myös keskeisin
kuluerä. Nämä asiat nousevat esille myös Karviaisen tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksessa 2017. Kiitän tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja oleellisten
näkökohtien nostamisesta esille.
Vuoden 2017 keskeisimpinä toimenpiteinä Karviaisessa ovat olleet pyrkimys palvelujen
äärelle pääsemisen nopeuttamiseen, jossa ei ihan kaikin puolin päästy tavoitteeseen,
reagointi lisääntyneeseen asiakastarpeeseen lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa
lisäämällä henkilökuntaa ja Karviaisen houkuttelevuuden parantaminen työpaikkana,
josta esimerkkinä ovat käynnistetty sosiaalityön oppimisklinikka ja HY:n myöntämät
koulutuspaikkaoikeudet erikoislääkärikoulutukseen. Määräaikaisia työntekijöitä v. 2017
on ollut noin viidennes ja henkilökuntalisä on vuodesta 2016 vuoteen 2017 13 kpl.
Jatkossa on tavoiteltava enenevässä määrin vakinaisia pysyviä työsuhteita.
Tilojen riittämättömyys ja laatu on ollut pitkään Karviaisen vaikeutena, kehityksen
jarruna ja henkilöstön hyvinvointia heikentävänä asiana. Siihen on vuoden 2017 aikana
saatu helpotusta. Näiden toimenpiteiden toivoisi jo vuoden 2018 aikana näkyvän
henkilökunnan sairauspoissaolojen lisääntymisen taittumisena alaspäin ja lyhentyneinä
jonoaikoina ja siten myös asiakastyytyväisyyden paranemisena edelleen.
Tärkeää on nyt edelleen kiinnittää erityistä huomioita siihen, että jokaiselle
tavoitealueelle asetetaan tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat mittarit, joita voidaan
myös seurata sujuvasti ja reagoida nopeasti tarpeellisiin muutoksiin. Osasta

toiminnallisia tavoitteita on puuttunut kokonaan mittarit, jolla tavoitteeseen pääsyä
seurataan. Asiakastyytyväisyyden seurannan pitäisi olla nopeampaa ja vaikuttavampaa,
ja myös taloustilanteen seuraamiseen ja ennakointiin mittareiden terävöittäminen on
tarpeen.
Tilinpäätöksessään kuten myös tarkastuslautakunta toteaa Perusturvakuntayhtymä
Karviainen on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.
Tilintarkastajien antamat lausunnot 18.4.2018 esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauiden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2017 ja tähän voimme yhtyä.
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