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VASTINE ESKO BRUUNIN SELVIF/SPYYNTÖÖN

Vastineena esitettyyn selvityspyyntöön totean Sysmän Palvelutaloyhdistyksen antaman vastineen sekä

puolisoni Minna Veistilän antaman vastauksen lisäksi omalta osaltani seuraavaa:

Sysmän Palvelutaloyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa

käyttävät yhdistyksen kokous sekä hallitus. Hallituksen puheenjohtaja on Jocke Stjernvall. En ole

toimitusjohtaja eikä hallituksen puheenjohtaja enkä käytä Palvelutaloyhdistyksessä päätösvaltaa. Olen

tehnyt sidonnaisuusilmoituksen työsuhteestani Sysmän kunnalle 6. 7. 2017 ja se on päivitetty 25. 1. 2021.

Sysmän kunnan hallintosäännön 9 luvun esittelytekstin mukaisesti kunnanvaltuusto asettaa
tarkastuslautakunnan, jonka keskeinen tarkastuksen kohde on kunnanhallitus. Tarkastuslautakunta ei
ole kunnanhallituksen alainen toimielin. Kunnanhallitus ei siis voi käsitellä eikä ratkaista Esko Bruunin

kysymystä tarkastuslautakunnan asianmukaisesta valvonnasta sosiaali-ja terveyspalvelujen palveluostojen
ja palvelutarpeen arviointien suhteen.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

l) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa

toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa

ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin

ja tarkastuksen talousarvioksi.

Sysmän kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on lisäksi

l. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava

tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen
kehittämiseksi,

2. huolehdittava/ että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat

tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien

yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen
arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan

selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä
havainnoista.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen ostojen ja palvelutarpeen arviointien valvonta ei siis ole tarkastuslautakunnan
tehtävä. Se on omavalvontatehtävä sekä tilintarkastajan tehtävä. Tilintarkastaja on ollut tietoinen



sosiaalijohtajan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan parisuhteesta. Hänellä ei ole ollut siihen
huomautettavaa.

Vanhus-ja vammaisneuvosto ei käytä kunnallista päätösvaltaa missään asioissa. Vanhus-ja

vammaisneuvosto ei siis ole myöskään tehnyt yhtään sellaista päätöstä, joka vaikuttaisi

Palvelutaloyhdistyksen liiketoimintaan. Vanhus-ja vammaisneuvosto ei ole nykyisen puheenjohtajansa

aikana tehnyt yhtään Sysmän Palvelutaloyhdistystä koskevaa esitystä. Jos sellaisia tulisi, voitaisiin
noudattaa tarvittaessa normaaieja esteellisyyssäännöksiä.

Yhteenvetona totean, että Esko Bruun on täysin aiheettomalla selvityspyynnöllään aiheuttanut

huomattavaa mielipahaa Palvelutaloyhdistyksen asiakkaille, työntekijöille, kunnan viranhaltijana toimivalle
puolisolleni ja minulle. Jos toiminnan motiivina olisi ollut aito tiedontarve, hän olisi voinut koska tahansa

kysyä selvityspyynnössä luettelemiaan asioita suoraan minulta ja puolisoltani. Jos toiminnan motiivina taas

on ollut mainehaitan tuottaminen ja kiusanteko kuntavaalien alla, niin sellaisen toiminnan eettisyyden ja

arvon ratkaisevat toivoakseni sysmäläiset äänestäjät. Muilta osin totean, että yhdyn Sysmän

Palvelutaloyhdistyksen kunnanhallitukselle esittämiin toimenpidevaatimuksiin.
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