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Taustaa
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain (611/2021, 125 §) mukaan
arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Koska toiminta ei ole vielä käynnistynyt ja aluevaltuustossa ei ole asetettu toiminnan
ja talouden tavoitteita, tarkastuslautakunnan alkuvaiheen arvioinnin näkökulmiksi
valitaan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi sote-lainsäädännön
tavoitteiden näkökulmasta.
Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi on laadittu vuoden 2022
arviointia varten arviointisuunnitelma. Arviointisuunnitelmassa 2022 on esitetty
arviointikohteet ja -kysymykset, joihin tarkastuslautakunnan työssä keskitytään.
Arviointisuunnitelma vahvistetaan tarkastuslautakunnan kokouksessa 21.9.2022.
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Sote-lainsäädännön tavoitteet
Tarkastuslautakunnan arviointityössä keskitytään sotelainsäädännön tavoitteiden toteutumisen arviointiin
hyvinvointialueen valmistelutyön osalta
• Turvataan yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut koko alueella
• Parannetaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
erityisesti perustasolla
• Hillitään kustannusten kasvua
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Arvioinnin kohteet
Arviointikohde

Arviointikysymykset

Strategia sekä
organisaatio- ja
johtamisrakenteet

•
•
•

Miten on organisoitumisessa ja strategian valmistelussa huomioitu, että toiminnassa turvataan
yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut alueella?
Miten on organisoitumisessa ja strategian valmistelussa huomioitu, että palveluiden saatavuus ja
saavutettavuus taataan ja parantuu?
Mitä tehdään samalla tavalla ja mitä eri tavalla Kymsoten organisointiin verrattuna?

ICT-valmistelu

•

Miten on varauduttu siihen, että talous- ja henkilöstöjärjestelmiin ei tule katkoksia muutoksen tultua
voimaan (esim. henkilöstön palkat saadaan maksettua ajallaan)?

Talous

•

Mitä toimenpiteitä on tehtävissä ja tehdään, että rahoitus saadaan riittämään?

Henkilöstö

•

Mitä toimenpiteitä on tehtävissä ja tehdään, että saadaan riittäviä osaajia ja pidetään olemassa olevat
osaajat hyvinvointialueen palveluksessa?
Miten avainhenkilöriskiin on varauduttu?
Miten henkilöstön jaksamisesta pidetään huolta?

•
•
Viestintä

•

Mitä viestinnällisiä toimenpiteitä on tehty ja tehdään, jotta alueen asukkaat ja henkilökunta ovat ajan
tasalla muutoksen eri vaiheissa?
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Yleisiä arviointikysymyksiä
tarkastuslautakunnalle
Kuinka hyvin muut toimivat?
• Mitä muilta voi oppia?
• Mitä ei ehkä voi oppia?
Kuinka vaikeaa tai helppoa sote-lainsäädännön tavoitteen
saavuttaminen on?
Onko hyvinvointialueen kehityssuunta oikea?
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