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Toimielin: Tarkastuslautakunta

Aika: 27.1.2022 klo 17.00 – 20.45
Paikka: Etäkokous, Teams

Läsnäolijat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Kjell Heir, pj. x Julia Sunabacka
Bengt Kronqvist, varapj. x Simon Holmstedt
Jan Ray, jäsen x Maria Palm
Ulla-Maj Salin, jäsen x Marlene Ahlberg
Ulla Salmenheimo-West, jäsen x Dan Jakobsson
Thomas Öhman, jäsen x Camilla Ribacka
Anne-Marie Viinamäki, jäsen x Erkki Aro

Poissaolijat: -

Asiantuntijat: -

Muut läsnäolijat: Saija Seppelin, ylihoitaja, klo 17.00 – 17.40
Tanja Jaakola, ylihoitaja, klo 17.40 – 18.37
Jari Lindholm, erityisasiantuntija, klo 18.37 – 20.20
Andreas Holmgård, vastuullinen tilintarkastaja, klo 18.37 – 20.45

Esittelijä: Kjell Heir, pj.

Sihteeri: Hans Becker

Pykälät: 7 – 14

Pöytäkirjan Puheenjohtaja Sihteeri
allekirjoitus:

Pöytäkirja hyväksytty ja Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 31.1.2022 allekirjoitettu 31.1.2022

Kjell Heir Hans Becker

Tarkastus: Pöytäkirja hyväksytty ja Pöytäkirja hyväksytty ja
tarkastettu 31.1.2022 tarkastettu 31.1.2022

Anne-Marie Viinamäki Bengt Kronqvist

Asetettu
nähtäväksi:
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Tarkastuslautakunta § 7-14 27.1.2022

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 86 §:n mukaan toimielin päättää
kokoustensa ajasta ja paikasta. Hallintosäännön 87 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja kutsuu
kokouksen koolle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. On
käytävä ilmi, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kulloinkin kyseessä olevassa
asiassa (varsinainen kokous, sähköinen kokous, sähköinen päätösmenettely).

Esityslista tulee lähettää kokouskutsun yhteydessä, ellei jokin erityinen syy tätä estä. Kutsu
lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen
päättämällä tavalla. Kutsu, esityslista, liitteet ja täydentävä materiaali voidaan lähettää sähköisesti
(88 §).

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla hallintosäännön 89 §:n määräysten mukaan.

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän perusteella
päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Kuntalain 140 §:n mukaan pidetään valtuuston, hallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 105 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja sen
sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan
allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:
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Jäsenet Anne-Marie Viinamäki ja Bengt Kronqvist valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja
tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 Esityslistan hyväksyminen

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja päättää mitkä asiat otetaan esityslistalle.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimielin voi, jos esittelijä ehdottaa tai jos yksi jäsen esittää
kannatettua ehdotusta, ottaa enemmistöpäätöksellä käsittelyyn asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Esityslista hyväksytään.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Ensihoidon palvelualueen arviointi

Tarkastuslautakunta on valikoinut vuosien 2021-2022 työohjelmasta joitakin palvelualueita
tarkempaan arviointiin.

Lautakunta on kutsunut ylihoitaja Saija Seppelinin kokoukseen tiedottamaan ensihoidon
palvelualueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ylihoitaja Saija Seppelin tiedotti ensihoidon palvelualueen toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi.
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§ 11 Psykiatrian palvelualueen arviointi

Tarkastuslautakunta on valikoinut vuosien 2021-2022 työohjelmasta joitakin palvelualueita
tarkempaan arviointiin.

Lautakunta on kutsunut ylihoitaja Tanja Jaakolan kokoukseen tiedottamaan psykiatrian
palvelualueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ylihoitaja Tanja Jaakola tiedotti psykiatrian palvelualueen toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi.

§ 12 Aster Bothnia -hankkeen arviointi

Tark.ltk. § 60/2021, 12.10.2021

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee päättää arviointitehtävästä.
Tarkastuslautakunta arvioi, miten talousarviossa vahvistetut toiminnan ja talouden tavoitteet on
kuntayhtymän tilinpäätöksessä saavutettu. Tarkastuslautakunta voi kuntalain mukaan myös
teettää muita selvityksiä, joilla on merkitystä arviointityöhön.

Aster Bothnia -hanke on aiheuttanut keskustelua, minkä vuoksi tarkastuslautakunta katsoo, että
hankkeen hallinnon erillinen arviointi on aiheellista.

Tarkastuslautakunta on erityisesti kiinnostunut seuraavista osa-alueista:

-  Tiedonkulku valtuustolle ja hallitukselle ennen päätöksentekoa
-  Hankkeen talousarviovastaavan vahvistaminen
-  Hankkeen sitovien tavoitteiden vahvistaminen
-  Tavoitteista raportointi, tavoitteiden seuranta
-  Järjestelmän toimittajan tarjous ja toimittajan kanssa tehty sopimus suhteessa alkuperäiseen

päätökseen. Millainen vastuu toimittajalla on mahdollisista ylityksistä
-  Mahdollinen vahingonkorvausvastuu siinä tapauksessa, että hankkeesta irtisanoudutaan
-  Mahdollisen arvonalennuksen käsittely kirjanpidossa siinä tapauksessa, että hankkeesta
  irtisanoudutaan

Koska sopimus Jari Lindholmin kanssa on voimassa 22.11.2021 asti, on yksi mahdollinen ratkaisu,
että Lindholmille annetaan tehtäväksi selvittää seuraavat kysymykset.
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Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta antaa Jari Lindholmille tehtäväksi laatia sille arviointiraportin (enintään 5
sivua), jossa edellä olevat kysymykset käsitellään ja niihin vastataan. Tuntiveloitus tapahtuu
nykyisen sopimuksen mukaan ja työn tulee olla valmis tarkastuslautakunnan joulukuun
kokoukseen mennessä.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

....................................................................................................................................................................................

Tark.ltk. § 12/2022, 27.1.2022

Selvitys (raportti sekä 6 liitettä, lähetetään kokouskutsun mukana), jonka tarkastuslautakunta tilasi
12.10.2021, on valmistunut. Jari Lindholm on kutsuttu tarkastuslautakuntaan selostamaan
selvitystä ja keskeisiä havaintoja.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta tutustui Jari Lindholmin selvitykseen. Aineistoa tullaan käyttämään tekeillä
olevan tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen perustana.

Valmistelun alla olevat toiminnat eivät tavallisesti ole julkisia, johon vedoten raporttia ja liitteitä ei
julkaista pöytäkirjan mukana.

Selvityksen perusteella tarkastuslautakunta toteaa, että:

- sairaanhoitopiirin oma tavoitejohtamisprosessi suhteessa hankkeen laajuuteen on ollut
riittämätön

- toiminnan raportointi on tapahtunut paikallisen ICT-ohjausryhmän kautta, jonka
pöytäkirjoissa on puutteita

- hankevastaavan tehtäviä on suuressa määrin hoidettu InHouse-yhtiö 2M-IT:n kautta.
Raportista käy ilmi, että sairaanhoitopiirin ja yhtiön välillä on esiintynyt epäselvyyksiä
vastuukysymyksissä.

- hankkeen sisäinen valvonta- ja riskienhallintaprosessi ei ole ollut optimaalinen. Kuntayhtymän
operatiivinen johto ei ole esittänyt aktiivisia, dokumentoituja, ennaltaehkäiseviä valvonta- ja
riskienhallintatoimenpiteitä.
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§ 13 Tilintarkastajan väliraportointi 2021

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 130 §:n mukaan tarkastuslautakunnan
tulee seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelmaa ja myös muutoin seurata, miten tilintarkastaja
suorittaa tehtäviään sekä tarvittaessa tehdä ehdotuksia tilintarkastuksen kehittämiseksi. Tämän
toteuttamiseksi tarkastuslautakunta voi esimerkiksi pyytää tilintarkastajalta väliraportin
seuratakseen tarkastussuunnitelmaa ennen kuin tilikauden loppuraportointi annetaan.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta on pyytänyt väliraportin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Ab:lta ja
kutsunut kokoukseen vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Andreas Holmgårdin.

Tarkastuslautakunta tutustuu tilintarkastajan raportointiin.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta tutustui tilintarkastajan väliraporttiin ja merkitsee sen tiedoksi. Raportti
annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtaja Marina Kinnuselle.

§ 14 Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa hyvissä ajoin niille
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Keskustellaan mahdollisista muista asioista.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa niille viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Seuraava kokous pidetään 17.2.2022 klo 17.00. Kokoukseen kutsutaan ylihoitajat Lisa Sundman ja
Satu Hautamäki.

Kokous päätettiin klo 20.45.
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Revisionsnämndens möte 27.1.2022

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer: 7-14

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer:

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs

• hurdan omprövning som begärs

• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag
innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 1.2.2022.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/revisionsnämnden
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.


