Tarkastuslautakunta
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14.10.2021

Viranhaltijoiden haastattelut
TARKL 14.10.2021 § 4
Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kaupungin/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia
muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.
Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista
asioista.
Haastateltava
Kaupunginjohtaja ja
talousjohtaja

Aika Aihe
9:00 Toiminta- ja talouskatsaus
• ajankohtaiset kaupungin toimintaan ja
talouteen liittyvät asiat
• talousarvion toteutuminen valtuuston
sitovuustasolla

Varhaiskasvatuspääl- 9:30 Arviointi: Sivistyslautakunta / varhaiskasvalikkö Maria Saimala
tus
• ajankohtaiset varhaiskasvatuksen toimintaan ja talouteen liittyvät asiat
• arviointilomakkeella esitetyt kysymykset
10:00 Tutustumiskäynti Lyseon ja Torikadun päiväkoteihin.
Päiväkodinjohtaja
Hannele Valkama
(Hongon päiväkoti)

Tutustumiskäynnin jälkeen kuulemista jatketaan kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.
Hongon päiväkodin toiminnan esittely.

Päätös:

Kaupunginjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kaupungin
toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. Satakunnan maakuntastrategian valmisteluun liittyviä asioita.
Talousjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 talousarvion laadintaprosessin tämänhetkistä tilannetta. Epävarmuutta talousarvion laadintaan on tuonut sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen epävarmuus. Tarkastuslautakunta keskusteli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kehityksestä.

Talousjohtajan viransijaisena 8.11.2021 ja viranhaltijana 1.2.2022 aloittava
Ari Virolainen esittäytyi tarkastuslautakunnalle.
Varhaiskasvatuspäällikkö oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle
täytetyt arviointilomakkeet, joilla oli esitetty vastauksia talousarviotavoitteiden toteutumiseen ja tuloksellisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tarkastuslautakunnalle oli etukäteen toimitettu selvitys varhaiskasvatuksen arvioinnin periaatteista sekä kooste päiväkotien yksikköhinnoista.
Varhaiskasvatuspäällikkö esitteli etukäteen toimitetun aineiston sisältöä.
Esillä oli mm. kuntaliitoksen vaikutuksiin sekä talousarviotavoitteiden ja ostopalveluiden laadun seurantaan liittyviä asioita.
Tarkastuslautakunta teki tutustumiskäynnit Lyseon ja Torikadun päiväkoteihin klo 10.05-11.10. Tutustumiskäynneillä oli mukana tarkastuslautakunnan jäsenten ja sihteerin lisäksi varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtaja Hannele Valkama.
Tarkastuslautakunta keskusteli tutustumiskäynnin havainnoista.
Päiväkodinjohtaja Hannele Valkama esitteli tarkastuslautakunnalle Hongon
päiväkodin toimintaa. Esillä oli mm. kuntaliitoksen vaikutukset ja toimintojen yhtenäistäminen. Saadun selvityksen mukaan kuntaliitoksesta johtuvat
yhtenäistämistoimenpiteet ovat vasta alkuvaiheessa. Yhtenäistämistä on
hidastanut keväällä 2021 tapahtunut Hongon päiväkodin johtajavaihdos sekä Torikadun ja Lyseon päiväkotien akuutit sisäilmaongelmat.
Tarkastuslautakunnalle selvitettiin myös Hongon päiväkotikiinteistön lämmitykseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisemiseksi tehtyjä toimenpiteitä.
_____________________

