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'l . Puheenjohtajan katsaus

Arvoisat lukijat

vuoden 2020 tapahtumat toivat haasteensa my<is ammatilliseen opetukseen. Korona
vaikutti kuntayhtymiin perustehtiivan toteuttamiseen ettiopetuksen alkaessa keviiiillii
2020. Kuntayhtymii onnistui piiiisiiiintdisesti saa!.uttamaan sille asetetut tavoitteet
vaikeissa olosuhteissa, tavoitteeksi asetetun opiskelijamiiiiriin ja lisiiksi yhteishaun
ensisijaisten hakijoiden mii2irii oli jiilleen hyvii. Se on satsannut onnistuneesti
opetuksen jiirjestiimiseen sekii vanhoissa etta uusissa opetusS,rnplirist6issii.

Etiiopetuksen vaikutukset tulevat niikymiiiin kasvokkain saatavan opetuksen ja tuen
tarpeessa olevien opiskelijoiden opintojen tavoitteiden mukaisessa etenemisessii ja
valmistumisessa. Kuntayhtyma sai awstusta, joka tulee kohdentaa koronan
aiheuttamien ongelmien paikkaamiseen. Korona-avustuksen mydta lisiirahoituksella
palkattiin kasvatusohjaajia. Heidiin tehtiiviinZiiin oli tukea opetustydta tarjoamalla
ohjausta ja tukea sita tarvitseville opiskelijoita.

On tiirkeiiii, efta kuntayhtymd resursoi riittiiviisti tulevina vuosina erilaisten tuen
tarpeessa olevien oppilaiden tarvitsemiin tukimuotoihin. Vaikka ar.ustus
mahdollistaa lisiihenkil6st<in resurssin jakamisen kahdelle arviointivuoden j2ilkeisille
r.uosille, ei tuen tarve hiiviii arustuksen loppumisen my6tii. Tiissii tehtavassaan
kuntayhtlrnella on mahdollisuus olla avarakatseinen ja luova, sekii hakea my6s
ammatilliseen koulutukseen ei niin perinteisiii keinoja tuen tarpeessa oleville
opiskelijoille. Kuntayht).rn:in hyvii taloudellinen sallisi tiimiin.

Poikkeuksellinen vuosi niikl eritlsesti henkildst6n tydssii. Opettajat tekivtit
erityisjiirjestelyjti opiskelijoiden opintojen etenemisen ja valmistumisen hyviiksi ja
henkildstd on jiilleen osoittanut joustavuutta ja sitoutumista tydh6nsii. Kuntayhtymiin
onnistuminen nojaa hyvinvoivaanja motivoituneeseen henkiliist66n. Henkil6st6ii on
tuettava tydssiiiin ja heillii tulee olla mahdollisuus osallistua oman ty<insd
kehittiimiseen. Henkil<ist<i on se voimavara, jolla kuntayhtymii saillttiie
vetovoimansa kiinnostavana j a laadukkaana oppimisympiirist6nti.

KuntayhtymAn tulos oli positiivinen, joskaan tulos ei syntynyt pelkiistiiiin
toiminnallisista tekijdistii vaan ammatillisen opetuksen rahoittamiseen varatuista
valtionosuuksista ja korona-avustuksesta. Vuonna 2020 henkilcistd ja oppilaat ovat
toimineet haasteellisissa olosuhteissa ja paineiden alla. Toivomme kuntayhtyrniin
johdon ja hallituksen pohtivan keinoja, miten hlvii taloudellinen tilanne
huomioidaan oppilaiden ja henkildstdn hyviiksi.

Heli Ihanainen
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. Tarkastuslautakunta

Kunta
Saarijiirvi
Pihtipudas

Aiinekoski

Jiisen
Heli Ihanainen (pj)
Sirpa Niirhi (vpj)
Marko Nykiinen
Lauri Wilen 25.1 0- alk.

Varajiisen
Seppo Ruotsalainen (Aiinekoski)
Olavi Hakkarainen (Kivijiirvi)
25.10.2019 asti
Elina Miikinen (Viitasaari)

KuntayhtymAn vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Lilja Koskelo
BDO Audiator Oy:stii 5.10.2018. Kuntayhtymiin tarkastajat ovat toimineet
lautakunnan sihteerinii. Lautakunta on kokoontunut kasittelemaan kuntayhtymiin
tilikauden 2020 asioita kuutena kokouspiiiviinli.

Lautakunta on koko vaalikaudelle laaditun tarkastussuunnitelmansa mukaisesti
paneutunut eri koulutusaloihin haastattelemalla henkikist6ii ja opiskelijoita,
tutustumalla asiakirjoihin sekii tekemiillii tutustumiskiiyntejii toimintayksikdihin.

2.1 . Sidonnaisuusrekisteri

Vuoden 2015 kuntalain (41012015) hallintoa ja johtamista koskevat seiinndkset
tulivat voimaan 1.6.2017 lukien. Lain 121.1 $:n ja 5 kohdan mukaan
tarkastuslautakunnan tehtavana on valvoa 84 $:ssii siiiidetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa iimoitukset valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta kasitteli ja hyviiksyi kaikki kuntayhtymalle toimitetut uudet ja
t?iydentiiviit sidonnaisuusilmoitukset ja piiiitti toimittaa ne valtuustolle tiedoksi.

3. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntayhtym2in perustehtavana, toiminta-ajatuksena on: Ammattitaidolla
hywinvointia seudun parhaaksi. Toimintaa ohjaavat arvoina yhdessii tekeminen,
vastuullisuus sekii uudistuminen ja kehittlnninen. Tavoitteena on, etta kuntayhtymA
on vetovoimainen osaamisen kehittiijii.

Keskeiset tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat perustehtavan toteuttamiseksi ja
tavoitetilan saavuttamiseksi ovat asiakasliiht<iisvys toimiva tydyhteisd ia
motivoitunut henkil<ist6 sekii tuloksellinen toiminta ia talous

3.1. Tuloksellinen toiminta ja talous

Kuntayht),rnen taloudellinen asema parani noin 1,22 milj. euroa. Kuntayht),rniin
toim'intatuotot ol'ivat 1 1,4 prosenttia suuremmat kuin edellisenii ruonna.
Toimintakulut viiheniviit noin 0,6 prosenttia. Toimintakate parani edellisen woden
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tasosta noin 2,0 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat noin 0,2 milj. euroa, vuosikate oli 

2,7 milj. euroa. 

Tilikauden aikana oli kolme lisärahoitushakua, joissa kuntayhtymälle myönnettiin 

1,3 milj. euroa. Tähän vaikutti erinomainen onnistuminen kevään yhteishaussa, jossa 

ensisijaisia hakijoita oli n. 350. Myönnetystä summasta 120.000 € oli korona

epidemian vuoksi saatua avustusta. 

Investointimenot olivat n. 1,2 milj. euroa ja mitkä toteutuivat n. 0,1 milj. euroa 
talousarviota pienempänä. 

Peruspääoman lisäksi taseen vastattavissa oli: 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

omia rahastoja 0,03 mili. € 0,4 mili.€ 0,4mili.€ 0,5 mili. € 0,6mili. € 0,6mili.€ 
vliiäämiä 20,1 mili.€ 18,4 mili. € 19,1 mili. € 20,5 mili. € 20 3 mili. € 19,5 mili. € 
varauksia 0,1 mili.€ 0,1 mili. € 0,1 mili.€ 0,2 mili.€ 0,2mili. € 0,3 milj. € 

Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset 

Rahoitusperusteet alkavat vakiintua, mutta saatava rahamäärä on edelleen vaikeasti 

ennakoitavissa. Muutamia kertoja vuodessa myönnettävää valtionosuutta ei voida 

budjetoida tarkasti talousarviota laadittaessa. Tarkastuslautakunta suosittaa 

lisätalousarvioiden laatimista. 

Huomattavaa kuitenkin on, että tilikaudella saavutettu taloudellinen tulos ei syntynyt 

puhtaasti tilikauden operatiivisen toiminnan tuloksena. Tilikaudelle on kirjattu 

rahoitusta, joihin kohdistuvat kustannukset realisoituvat vasta tulevina vuosina. 

Hyvä tulos kumuloituu kuntayhtymän taseeseen vahvistaen omaa pääomaa. 
Kuntayhtymän perustehtävänä ei ole varallisuuden kerääminen. Saatuja tuloja tulisi 
sijoittaa opetukseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tarkastuslautakunta 
jättää kysymyksen hallitukselle, mikä kuntayhtymän pidemmän aikavälin 
suunnitelma on: kehittää toimintoja kuitenkin huomioiden kuntayhtymän toiminnan 
kannalta oleellinen taloudellinen kantokyky? 

Tarkastuslautakunta kysyy, miten ennakolta saatu rahoitus aiotaan kohdentaa 
avustuksen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen? Korona-avustus kohdistuu kahdelle 
tulevalle vuodelle lisähenkilöstön palkkauskuluihin, miten henkilöstöresurssi on 
suunniteltu jaettavan? Onko henkilöstöresurssi jakautunut tasaisesti eri yksiköiden 
kesken? 

Toiminnan ja talouden valvonnassa merkittävää on sisäinen valvonnan toteuttaminen 
ja seuraaminen. Tarkastuslautakunta painottaa sisäisen tarkastuksen merkitystä ja 
että sen tulee olla suunniteltua ja dokumentoitua. 
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oppimisymperistiitin liittyvii tuloksellinen toimintaOpiskeluun ja
(vaikuttavuus)

Kuntayhtyman toteutunut opiskelijaruosimiiiira r,uonna 2020 oli KoSKl-palvelun

mukaan i684,7 opiskelijaruotta kun sille asetettu tavoite oli 1622,0. Tasta puuttuu
pOKE koulutus by:n jiirjestiimii koulutus, jota ei tallenneta KOSKl-palveluun.

Rahoituksen p".uri-. oleva tavoitteellinen painotettu opiskelijawosikertymii

saawtettiin.

Keskeytysten tavoite <14,0oA, joka toteutui perustutkinnoissa 12,9%,

ammattiiutkinnoissa 12,1% ja erikoisammattitutkinnoissa 3,7%. Eronneeksi

katsotaan myds siirtyminen opintolinjoilta toiseen. Eroamiset ovat hivenen nousseet

edellisruodesta, paitsi erikoisammattitutkintojen osalta, jossa keskeytyksiii oli
edellisvuotta viihemmiin. Koronan vaikutusta eroamisiin tai opintojen
keskeltiimiseen ei voida suoraan osoittaa. Korona vaikutti lomautusten aiheuttamien

oppisopimusten keskeyttiimisiin (6,4%), keskeltamisten ollen kuitenkin ennakoitua

pienempi.

Tavoiteajassa valmistuneiden tavoite oli 80,0%, ja se toteutui perustutkintojen osalta

86,2%, ammattitutkintojen osalta 84,3oh 1a erikoisammattitutkintojen osalta 85,7%.

Opiskelijoista 76,0% ty6llistyi valmistumisen jiilkeen, kun tavoite oli 70,0o/o.

Kuntayhtyma on laajentanut koulutustadontaa myds Laukaassa.

Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset

Tarkastuslautakunta kysly, miten kuntayhtymiissii reagoidaan ja valmistaudutaan
mahdollisiin koronan jiilkivaikutuksiin, etiiopetuksen aiheuttamiin opiskelijoiden
haasteisiin suorittaa opintoja tavoiteajassa ja mahdollisten eroamisten
lisiiiintymisiin?

Tarkastuslautakunnan mielestd on merkille pantavaa, ettii haastavista olosuhteista
huolimatta kuntayhtyma on onnistunut ensisijaisten hakijoiden maerAssA (350) joka
oli liihes edellisruoden tasoinen, kuin my6s tavoiteajassa valmistuneissa asetetut
tavoitteet saavutettiin.

3.2. Asiakaslihttiisyys

Laadukas opetus

Opiskelijoiden arviota opetuksesta kysytiiiin ruosittain. Tavoitteena oli, ettii
opiskelijoiden arvio koulutuksen kokonaislaadusta on 4,0. Opiskelijoiden arvio
perustutkintojen osalta oli 4,2 ja ammattitutkintojen 4,4 seke
erikoisammattitutkintojen 4,5. Asetetut tavoitteet saavutettiin.

POKE:n opiskelijoiile tehtiin viilipalautekysely keviidllii 2020. Kyselyll2i keriittiin
tietoa HOKS-prosessista ja yleisesti opiskelusta POKE:1Ia. Kyselyyn p)rydettiin
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vastaamaan kaikkia tutkinnon osaa tai koko tutkintoa suorittavia opiskelijoita.
Vastauksia saatiin 7 47 ja vastausprosentti oli 41.

oppilaiden antama keskiarv o olen tyyttry{iinen saamaani koulutuk:een, oli 3,g6 jaolen saqnut koulutul<sen aikana isaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn
hyadyntr)meicin ka. 3,95. Minulle laaditti henkildkohtainen osaamisen
kehittd.missuunnitelma (HoKS) on mahdolisronut joustqvan opintojen etenemisen,
vastaajat antoivat arvosanaksi 3,g0.

vastaajien antama arvosana, ettii koulutus on antanut valmiuksia yrittajylteen, oli
3,12. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista vain 19,7%o (tiiysin samaa -i"fta; toti
saaneensa riittiiviisti palautetta osaamisen kehittymisestii.

Kiusaamista, syrjintiiii tai hiiirintiiii on havainnut 78 opiskelijaa ja 30 kertoo olleensa
sen kohteena itse. vastaajista 104 kokee, ettei kiusaamiseen, syrjintiiiin tai hiiirintiiiin
puututa.

Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset

Opiskelijoille tehdystii viilikyselystii nousi esille 1) tiedonkulun haasteet henkil6st6n
ja oppilaiden viilillZi (myds henkil<istdn sisiiisen tiedonkulun haasteet, jotka
heijastuvat opiskelijoihin), 2) opiskelijoiden haasteet tavoittaa opettajia, 3) tydrauha,
4) opetuksen sisiilt6 sekii toteutus, 5) opettajien osaaminen, 6) arvioinnin ja
palautteen saaminen, 7) osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja 8) tilat ja
laitteet.

Tarkastuslautakunta kysyy, miten kuntayhtymii reagoi opiskelijoiden antamaan
palautteeseen ja plrkii parantamaan esille nostettuja kehittamiskohtia?

Noin 4% vastanneista opiskelijoista kokee tulleensa kiusatuksi, s1rjityksi tai kertoo
kokeneensa hiiirintiiii. Vastaajista noin joka seitsemiis kokee, ettei tilanteisiin
puututa. Tarkastuslautakunta kysyy, miten kuntayhtymiissii reagoidaan tiihiin ja
millaisia ty6kaluja sillii on kiif<issiiii em. kokernusten estiimiseksi?
Tarkastuslautakunnan niikemys on, etta kuntayhtymiin toiminnassa tulee olla
nollatoleranssi kiusaamiselle, syrjinniille ja hiiirinniille.

Korona on aiheuttanut tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden miiihiin kasvamisen.
Tarkastuslautakunta kysyy, miten kuntayhtyma tavoittaa tuen tarpeessa olevat
opiskelijat, ja mitkii ovat ne kafann<in keinot, joita opiskelijoiden tukemiseksi
voidaan kelttea? Miten oppilaitos pystty huolehtimaan oppilaiden jaksamisesta?
Miten eri opetusympiiristdissii pystytiiiin vastaamaan opiskelijoiden yhteisdllisyyden
tarpeeseen, sosiaaliseen vahvistumiseen ja osallistumismahdollisuuksiin, joilla
pystltaan vaikuttamaan opintoihin sitoutumiseen?

Ammatillisen opetuksen kannalta edellisvuosi, siirt),rninen etiiopetukseen edelllttaa
kaikilta opiskelijoitta valmiuksia etiilaitteiden ja sovellusten kaytt6on.
Tarkastuslautakunta kysyy, miten huomioidaan ne opiskelijat, joilla on huonot
valmiudet tai ei ole ollenkaan valmiuksia osallistua verkko-opetukseen?
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Sidosryhmiit

3.3. Toimiva tyriyhteis<i ja motivoitunut henkil6std

Henkilcist6kysely toteutettiin ruonna 2020. Yleisarvosana tyripaikalle vaihteli
yksikdiden kesken 3,4 - 3,9. Vastausprosentti vaihteli yksik6ittain 50,0% - 83,8%.

Toimiva tytiyhteisti

Toimivan ty6yhteisdn mittareina kiiyetiin arviointikohtia tiedonkulku johdon ja
henkildstiin vrililki, vqikutusmahdollisuudel UAki .ia itseri koskeviin asioihin,
tydpaikan ilmapiiri ja henkildkunnan valmius edistciti POKE:n menestymistci.
Tavoitteeksi oli asetettu 4,0 jokaisessa arviointikohdassa. Toteutumassa
arviointikohtia ei ole eritelty, Toimivan ryayfueisd sai yleisarvosanaksi 3,7.
Asetettua tavoitetta ei saavutetfu .

Henkildst6n antamassa palautteessa nostettiin esille koetut ongelmat tiedonkulussa
organisaation sisiillii, vaikuttamismahdollisuuksien uupuminen koskien omaa tydtii
ja sen kehittiimistii. Lisiiksi henkil<ist<i toivoi enemmiin avointa keskustelua sekii
esihenkilSn ena liimin kesken.

Epiiasiallista kohtelua tai hiiirintiiii oli kokenut 9% henkil<ist6stii. Heistii noin puolet
ei ollut ottanut yhteyttii esihenkil6<in tapahtumien vuoksi.

Ammattitaitoinen ja kehittywii henkiltistti

Tavoitteena oli, ettii muodollisesti piiteviii piiiitoimisista opettajista on 85,0%. Koko
kuntayhtymiin paatoimisista opettajista muodollisesti piiteviii oli 88,4%.

Koulutuspiiiviit/piiiitoiminen henkil<istd toteutui 4,4 piiivii?i, kun tavoite oli 4,0
piiiviiii,/henkil6. Henkil6st6koulutuksen painopiste oli ammatillisen koulutuksen
ydinprosesseihin liittyvdn osaamisen varmistaminen. Henkil6st6 osallistui myds
oman alansa ammatilliseen tiiydennyskoulutukseen.

Henkil<ist<ikysel)n vastausten perusteella henki16stti kaipaa mahdollisuuksia ty<ins2i

suunnittelemiseen ja ennakoimiseen. Henkil6st6 kokee kiirettii ja effa tydn kuorma
aiheuttaa tdiden kasautumista. Vastauksissa esitettiin lisiihenkil6sttin palkkaamista
(my6s opetusty6). Vastaajista osa kokee ty6n uudet siihk<liset viilineet ja niiden

8

Sidosryhmiikyselyti ei toteutettu wonna 2020. Tarkastuslautakunta pitiiii tiirkeiinii
kuntayht).rnan roolia tydel2imiin tarpeisiin vastaamisessa. Tarjottavan koulutuksen
tulee vastata kysymtiiiin sekii koulutusaloittain etta alueellisesti. Tarkastuslautakunta
kysyy, miten kuntayhtymii seuraa kysyntiiii, on yhteydessii ty6eltimiin edustajiin ja
muihin keskeisiin sidosryhmiin ja toteuttaa tasa-arvoisesti koulutusmahdollisuuksia
alueella?

Henkildst6 korosti avoimuuden lisiiiimistii, yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta sekii
oman yksik6n ettii koko organisaation sisiillii. Henkil6st6kyselyssii nostettiin esille
my6s kuntayhtymiin tasolla tiedottaminen ja henkikistdn tapaaminen.
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kalttddnoton haastavaksi, ja siihen toivottiin lisiiii opastusta ja aikaa uuden
opettelemiseen. Vastaajista osa koki, ettii ty6miiiirii estiiii lisdkoulutukseen
osallistumista.

Tarkastuslautakunta kysly, miten kuntayhtymd ottaa huomioon henkildst<ikyselyn
palautteet? Miten ja millii keinoilla henkildst6n kokemiin (ongelmat tiedonkulussa
organisaation sisiillii, vaikuttamismahdoliisuuksien puuttuminen koskien omaa tytitii
ja sen kehittamistii, toive avointa keskustelua sekii esihenkildn efta tiimin kesken,
avoimuuden lisiiiintyminen, yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen
sekii oman yksik<in ettii koko organisaation sisiillZi, kokernus epiiasiallisesta
kohtelusta tai hiiirinniistii, ajan riittiimattdmyys ja tydn kasautuminen, sekii niiden
vaikutus omaa ammattitaitoa ylliipitiiviiiin koulutukseen osallistumiseen) haasteisiin
ja ongelmiin puututaan?

Tarkastuslautakunta suosittelee edelleen henkil6st6tilinpiiiit6ksen laatimista

4. Kuntayhtymdn henkilcistci

Kuntayhtyrniin palveluksessa oli woden 2020 lopussa yhteensii 225 henkil6a.
Henkil<istdstii oli piiiitoimisessa palvelussuhteessa 96,0%, kokoaikatydssii oli 88,4%
ja osa-aikaty6ssa 7,60/o. Siwtoimisessa palvelussuhteessa oli 4,0%, ja he
ty6skenteliviit opetustehtiivissii.

Vakinaisen henkil<ist<in miiiird on laskenut ja miiiiriiaikaisten tydsuhteiden mii2irii
kasvanut. Eniten miiiiriiaikaista henkil<ikuntaa on opetustehtAvisse,
opetushenkildsttin tarve yksikriissa vaihtelee jiirjestettiiviin koulutuksen mukaan.
Opettajien vakinaistamiseen vaikuttavat piitevyysvaatimukset. Vuonna 2020
miiiiriiaikaista henkil6kuntaa palkattiin opiskelijoiden tukipalveluihin.

Piiiitoiminen henkil<ist<i oli vuonna 2020 poissa tdist[ sairauden sekd ty6tapaturmien
ja ammattitautien vuoksi yhteensii 2 027 kalenteipiiivii[. Poissaolopiiiviit viiheniviit
edellisvuodesta n. 57o.

Sairauspoissaolot olivat suurimmaksi osaksi 1 - 3 piiiv2in pituisia. Sairauslomien
keskipituus oli 8,4 kalenteripiiiviiii. Vuonna 2019 keskipituus oli 10,2

kalenteripiiiviiii.

Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset

Henkil<ist6n keski-ikii oli keskimiiiirin 51,2 vuotta. Suurin ikiiryhmii olivat 50-59 -
ruotiaat, joita on koko henkildst<in miiiiriistii 41,7%. Yb 60-vuotiden osuus oli
21,3%. Henkil6stdstii uronna 2020 56,5% oli naisia ja miehia 43,5%.
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AANEKOSKEN AMI\4ATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMA
Arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset

Kuntayhtyrniin palveluksesta on eliikdityny.t viimeisen viiden vuoden atkana 29
henkilti2i. Seuraavien kolmen luoden sis2illii eliik6ityy sama miiZirii.
Henlitdstdmiiiiriissii ntikyy kas\.ua, mutta henkil6stdmiiiiriia nostaa miiiiriiaikaisten
henkil6iden palkkaaminen esimerkiksi opiskelijoiden tukipalveluihin.

Tarkastuslautakunta suosittaa kiinnittAmAen huomiota miiiiriiaikaisen ja vakituisen
henkil<istrin miiiiriin ja niiden muutoksiin suhteessa toisiinsa. Tarkastuslautakunta
kysyy, miten eliik6itymiset jakautuvat opetushenkikist<in ja muiden palveluiden
kesken, ja miten kuntayhtyma on varautunut eliikditymisiin ja varmistaa riifiavan
henkil6stiiresurssin?

Tarkastuslautakunta pitiiii erittiiin tiirkeiinii, ettii kuntayhtymallA on riittava
henkildst6resurssi tuottaa laadukasta, ajantasaista ja tydeliimiin tarpeisiin vastaavaa
ammatillista opetusta. Henkil<ist<ille on turvattava riittiivii aika ty<in laadukkaaseen
suorittamiseen ja oman ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Ty6nantajana
kuntayhtymii on vastuussa tydterveyshuollon palveluiden saavutettavuudesta ja
tydhyvinvoinnin edelllttiimista tekij6istii ja niihin vaikuttamisesta yksikdissii. Hyvii
tydilmapiiri, ajalliset ja aineeliiset resurssit ja kuulluksi tuleminen omaa tydta
koskevissa asioissa luovat menestyksekkdiin ty<iyhteis6n.

Tarkastuslautakunta pitiiti tiirke2inii, ettii ty6hyvinvointiin sekii tydilmapiiriin
mydnteisesti vaikuttavia toimenpiteita jatketaan aktiivisesti. Tarkastuslautakunta
pyltAe kiinnittAm2iiin huomiota hiljaisen tiedon siirtymiseen eltikesiirtymien vuoksi.

5. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymdvaltuustolle

Tarkastuslautakunta jattaa arviointikertomuksen ruodelta 2020 yhtymtiv altuuston
kiisiteltiiviiksi ja esittaa, etta yhtymavaltuusto pyltae niiistii edell?i mainituista
tarkastuslautakunnan kannanotoista ja havainnoista, joissa tavoitetta ei ole
saawtettu, yhtymZihallituksen vastaukset niin, ettii ne voidaan kiisitellii slryskauden

202 I valtuuston kokouksessa.

Aiinekoskella 17. piiiviinii toukokuuta 2021
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