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ARVIOINTIKERTOMUS

1. Tarkastuslautakunta

1.1. Tarkastusla utakun nan tehtevat

Kuntalain 121 E:n mukaan tarkastuslauta ku n nan tehtiivena on:

1) valmistella valtuuston peatettavet hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa.ia kuntakonserniSsa

toteutuneet ja onko toiminta j;rjestetty tuloksellisella ia tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella seke voimassa olevan taloussuunnitelman

riittevyytte, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijeiimeii;
4) huolehtia kunnan ja sen tytdryhteisdjen tarkastuksen yhteensovlttamisesta;

5) valvoa 84 5:ssii saedetyn sidon na isuu ksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi;
6)valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtaviedn koskeviksi hallintoseenniin mdereyksiksi seke arvioinnin ja

tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,

jossa esitetedn arvioinnin tulokset. Arviointikertomus kiisitelleen valtuustossa tilinpeetdksen yhteydessS.

Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitemiddn selvityksi; arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistS, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

l.l.l. Tarkastuslauta ku nnan kokoonpano ja tilintarkastajat

Valtuustokaudelle 1.6.2OL7 -3L.5.2027 valitsema tarkastuslautakunta on kokoontunut tilikaudella 2018

yhteensA 10. kertaa, joista neljessd kokouksessa arvioitiin tilikauden 2018 tavoitteiden toteutumista ia vuoden

2019 puolella kuusi kertaa arvioimaan tilikauden 2018 valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja lSsneolot kokouksissa/tilikausi

Varsinainen jasen Henkil6kohtainen varajiisen

Perkke Annu, pj. 10 Huhtala Satu

Eskola llse 31.1.2019 alkaen

0

0

Linna Jukka, vpj.
Jussila Mauno 20.6.2018 alkaen

0

4

Autio Markku 2

voltti Heikki 8 Kinnunen Juha 1

Sipile Terttu 10 Jylkke Katja

Pwkkd Salli 26.4.2018 alkaen

0
0

Hakala Airi 9 Alakansas Ari 1

Tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteis6 ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Asko

Vanhatupa. Han toimii kokouksissa myds lautakunnan pdytekir.ianpitSjSnS.
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| .2. Puheenjohtajan katsaus

Kirjoittaessani tiitii kuulen ikkunasta linnunlaulua. Takatalvi on selatetty ja koivun oksat puhjenneet hiirenkorvilta

tiiyteen loistoonsa. Sote- ja maakuntauudistus kaatui maalisuorallaan. Eduskuntavaalien jalkeiset

hallitustunnustelut on saatu Antti Rinteen vetiiminii pddtcikseen. Sd6tytalolla mahdolliset tulevat

hallituskumppanit neuvottelevat parhaillaan tulevaisuudestamme. Kddnndmme katseemme kuitenkin tiimiin

arvioi ntikertomu ksen johdosta vielii vuoteen 2018.

Vuonna 2018 kuntaamme johti vuoden ensimmiiisen puolikkaan ajan vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen oman

tycinsd ohessa. Kesdkuun alusta alkaen mSSriaikaisena kunnanjohtajana on toiminut Mauno Ranto. Myos

hallintopddllikko vaihtui syksylli 2018, kun Hanna jdi opintovapaalle ja Rossin Peivi otti ohjat kisiinsS.

Kuntamme asukas luku on ollut hiemaisessa laskussa. Viidentuhannen raja on alitettu. Muuttoliiketti on ollut
jonkin verran poispdin kunnastamme ja syntyvyys selviisti laskusuuntainen. Vuosi 2018 jee mieliimme kuitenkin

isojen investointien vuotena. Kunnan talous oli siitd huolimatta ylijSSmdinen.

TSmii lautakuntakausi on ndkcikulmastani ollut yhte antoisa kuin edeltdjdnsdkin. Viime vuonna ensimmiistd

arviointikertomusta tehdessd kaikki oli itselle uutta ja aivan alusta asti opeteltavaa. Taisi se olla myos

hallintokuntien kannalta uuden opettelua, kun saivat antaa kirjalliset vastineet arviointikertomuksessa esille

nostettuihin asioihin. Tdllaisia hyvii kiytinteitd tulee vaalia jatkossakin. HyvSksi todetulle rungolle on ollut

helppoa rakentaa tiitd uutta arviointia. TSmin lautakuntakauden lisdmausteena on kokouksissamme kuulunut

vdlilld hentoa tuhinaa, vdlilld pikku nuijan koputusta lattiaan taiilon kiljahduksia. L6hes joka kokouksessa mukanani

on ollut Eemi-poika, joka syksyllS tate kautta aloitellessamme oli 2,5 viikon ikdinen.

Kiitokset lautakuntani j6senille yhdessd ja jokaiselle erikseen hyvdstd yhteishengestd sekS kokous aktiivisuudesta.

TIlld porukalla on ilo jatkaa lautakuntatyciskentelyi taas kesdtauon jdlkeen. Kiitokset mycis siitd positiivisesta

asenteestanne, kuinka hyvin olette suhtautuneet Eemin mukana oloon kokouksissamme.

Annu Pirkkd

tarkastuslautaku nnan pj.
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1 .3 . Arvioinnin toteuttaminen

Olemme vaalikauden alussa laatineet kattavan koko vaalikauden mittaisen arviointisuunnitelman.

Arviointisuunnitelmassa esiteteiin ne tehtev5alueet, .iotka otetaan kunakin vuonna syvellisemman arvioinnin
kohteeksi. Suunnitelmaa tesmenneteain tydohjelmalla vuosittain sekd painotusten ette menetelmien osalta.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman vuodelle 2018 painotettavat arviointikohteet olivat:

- Kunnanhallitus /johtaminen ja hallinto. Kuntastrategian tavoitteet ja toteutuminen kunnassa ja

kuntakonsernissa, omistajaohjauksen ja konserniohiauksen valvonnan, jarjestamisen ja toimivuuden
arviointi seke sisAisen valvonnan jerjest6misen arviointi. Lisdksi tarkastuslautakunta seuraa sote- ja

maakuntauudistuksen tilanteen kehittymista.

- Peruspalvelukuntayhtyme Kallion toiminta Sievin kunnan asettamien tavoitteiden osalta. Kallion olemassa

olevan palvelurakenteen kehittaminen. Terveyskeskuksen rakentaminen.

- Koululautakunnan toiminnasta arvioidaan koulutoimen palvelustrategioiden toteuttamista valtuuston

asettamien tavoitteiden osalta, toiminnan ierjest5mista tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,

yhteistyiita eri toimijoiden kanssa sekA ostopalveluita. Koulutoimen teht5vdalueiden osalta arvioidaan

varhaiskasvatusta, perus- ja esiopetus.

- Vapaa-aikalautakunnan toiminnasta arvioidaan vapaa-aikatoimen palvelustrategioiden toteuttamista
valtuuston asettamien tavoitteiden osalta.

- Teknisen lautakunnan toiminnasta arvioidaan teknisentoimen palvelustrategioiden toteuttamista
valtuuston asettamien tavoitteiden osalta. Teknisen toimen osalta arvioidaan kilpailuttamista teknisessa

toimessa, kaavoitusta ja maank6ytt6S sekA kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista.

- YmpAristti lautakunnan toiminnasta arvioidaan ymperistotoimen palvelusrategioiden toteuttamista
valtuuston asettamien tavoitteiden osalta.

- Konserniyhteisdjen (kuntayhtymdt, kunnan tytSryhtidtja osakkuusyhteisiit) osalta omistajapolitiikan

olemassaolo sek5 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

- Liseksi tarkastuslautakunta seuraa kunnan investointihankkeiden etenemiste ja eri hallintokuntien
talouden tasapainottamista.

Vuoden 2018 arviointikohteena ovat olleet kunnanhallitus, koululautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-

aikalautakunta, ympdristdlautakunta ja tyteryhti6t seke kuntayhtyma Kallion toiminta.

Olemme kuulleet kokouksissamme edelle mainittuien toimielinten tilivelvollisia viranhaltijoita seke

kuntakonserniin kuuluvien yhtiiiiden isennditsije; /toimitusjohtajaa taiyhti6n hallituksen puheenjohtajaa.

LisAksi tarkastuslautakunta on kuullut Peruspalvelukuntayhtyme Kallion johtavia viranhaltijoita Sievin kunnan
kuntayhtym5lle asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Arviointitydh6n on laadittu arviointilomake, jonka pyysimme tdytettyne kunnan jokaisen toimialan johtavalta

viranhaltijalta ennen henen kuulemistaan kokouksessamme. IdmAn arviointilomakkeen tarkoituksena on ollut
antaa perustietoja toimialan/vastuualueen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista,
suunnittelu- ja seurantaj6rjestelmSstd ja johtamisesta seke erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistd
menettelytavoista.

Tarkastuslautakunta on huolehtinut uuden kuntalain velvoitteiden taytantii6npanon seurannasta: kuntalain
84 9:n sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneita muutoksia ja niiden tiedottamisesta valtuustolle.ja
julkaisemisesta yleisesse tietoverkossa.

Olemme heti toimikautemme alussa ilmoittaneet esteellisyytemme ja peivittaneet tietoja muutosten
kohdatessa.

Vuoden 2018 arviointia tehdesse:

Annu P6rkkA on esteellinen arvioimaan teknisen lautakunnan toimintaa.
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Terttu SipilS on esteellinen arvioimaan vapaa-aikalautakunnan sek:i teknisen lautakunnan toimintaa.

lukka Linnan esteellisyyksie ei ole tarve ilmoittaa, silla hen ei osallistunut vuoden 2017 arviointiin ja erosi

lautakunnasta ennen 2018 arvioinnin aloitusta.

Olemme selvifteneet myds lautakunnan varajasenten esteellisyydet, jotka ovat:

Juha Kinnunen seke Salli Pyykkd ovat esteellisie arvioimaan vapaa-aikalautakunnan toimintaa. Satu Huhtala oli

esteellinen arvioimaan koululautakunnan toimintaa. Hdnen erottua lautakunnasta, tilalle valittu llse Eskola,

joka on puolestaan esteellinen arvioimaan koululautakuntaa ja vapaa-aikalautakuntaa.

Edellisten vuosien a rvioi ntikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden
arviointi

Edellisen vuoden arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita alla oleviin seikkoihin.

Tarkastuslautakunnan mielest5 alla oleviin punaisella merkittyihin kohtiin ei ole saatu vieleke5n riittav5e

selvitystS.

Kaikille kunnan tyteryhtitiille on asetettu toiminnalliset tavoitteet, joiden

esiftemistapaan tulee edelleen kiinnitt6a huomiota.

Vuokra-asuntojen markkinointi tulisi nAhde yhdenvertaisina kohteina.

Uusi kuntalaki velvoittaa kaikkien konserniyhteis6jen liittemiste saman

tilintarkastusyhteisiin alle kunnan kanssa. fem6 eitoteutunut Kiinteistii Oy

(enkAkankaan ia Niinteistii Oy Sievin kauppa-ja palvelukeskuksen osalta

vielS vuonna 2018.

Louekeskuksen kehittemishankkeen tImAn hetkinen tilanne?

SAhkdisen mainostaulun toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Kyldkouluilla kolmiportaisen tuen tarvetta ei ole turvattu riitavesti.

varhaiskasvatus on saanut kiertavan erityislastentarha opettajanl

EnnaltaehkeisevS tyfiote kunnan toiminnassa
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3. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

3.1. Strategian toimeenpano ja toteuttaminen

Kunnanvaltuusto on hyveksynyt jo 15.2.2018 uuden kuntastrategian vuosille 2018-2021. Siite huolimatta, etta

talousarvio on vuodelle 2018 tehty vanhan kuntastrategian mukaan, toimintaa olisi tullut tarkastella my6s

uuden kuntastrategian tavoitteiden pohjalta. lstuva valtuusto on ollut itse valmistelemassa uutta
kuntastrategiaa ja varmasti myds toiminut valtuustokaudellaan enenevisse mearin sen pohjalta.

Tarkastuslautakuntana annamme tesse arviointikertomuksessa suuremman painoarvon uudemmalle
ku ntastrategia lle .ia siinA asettamille tavoitteille.

Vuoden 2018-202L kuntastrategiassa painopisteiksi on nostettu nelja kohtaa.

1. Hwinvoivat ihmiset ia turvallinen maaseutu
2. Elinvoimaiset yritykset.ia ahkera yrittajyys
3. Kunnan tasapainoinen ja vastuullinen taloudenhoito
4. Osaava ja motivoitunut henkildstd

3.2. Toimintakertomuksessa raportoitujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen

Kunnanhallitus

Tavoitteena on ollut tasapainoinen talous, vuosikate ylittdii poistot. Idhdn on lehes p6dsty, sillS vuosikate

on noin 1,9 kertaa poistoien m5er5, kun tavoite on ollut kaksi kertaa poistojen mder5. Tilivuosi on

ylijeemiiinen ja taseessa on ylijdAmie edellisiit,i tilikausilta. Taloutta on seurattu ja hallitukselle seke

valtuustolle on tehty osavuosikatsaukset aina kirjanpidon valmistuttua. Kunnassa on otettu kaytttidn

sShkdinen pdyt5kirjojen tarkistaminen. Kuntatoimistossa on otettu keyttOiin sahkdinen kokousmateriaali.

Terveyskeskus on siirretty kunnantalolle veestotiloihin veliaikaisesti ja hyvinvointikeskuksen

rakennushanke nytkdhti eteenpain aivan vuoden loppupuolella.

Sievissa on panostettu kuntalaisten hyvinvoinnissa toimintaan. Lapsiperheiden

palveluiden osalta kunnan suurin yksitteinen tuen saaja on Perhepalvelukeskus. Tarkastuslautakunta

pyyt5a kiinnittea huomiota kunnanhallituksen asettamiin toiminnan tavoitteiden toteutukseen,

Kuituverkko osuuskunnan toiminnasta vastaavat osuuskunnan osakkaat eli kunnat. Osuuskunnan toiminta

on kdynnistymessd kuituverkon rakentamisella. Tavoitteena on rakentaa toimivat tietoliikenneyhteydet

kunnan alueelle. Sievin kunta on taannut osuuskunnan saamia lainoja 2,7 miljoonaa euroa.

Osuuskunnan toiminnan kannalta oleellista on saada lisea kayttejia ja pita6 kustannukset kayttejille

alhaisina.

Hwinvointikertomus on laadittu ja siit6 on maininta tilinpe5tos- ja

toimintakertomuksessa 2018. Se ltiytyy kokonaisuudessaan kunnan

internetsivuilta

Toimintakertomuksessa on mainittu keskeneraiset kuntaa

koskevat valitusprosessit.
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Kiinteistii Oy Sievin teollisuuspuisto

Sievin teollisuuspuisto oy tuottaa sievin kunnan elinkeinotoiminnan ja olivuonna 2018 kehittemasse

kunnan elinkeinorakennetta mm. Jakolanpellon alueen yritystilojen seke Sievitalo Oy:n tehdashankeen

muodossa.

Peruspalvelukuntayhtymi Kallio

Peruspalvelukuntayhtyma Kallion toiminnan kuntakohtainen vaikuttavuus suhteessa Sievin kunnan omien

toimien vaikuttavuuteen vaikeastitulkittavissa. Tilinpeatdsinformaatio ei luo riittevea yhteytta kunnan

oman hyvinvointity6n ja Kallion toimien yhteisvaikutuksista.

Jotta jatkossa voitaisiin mitata ja a rvottaa .idsen ku n nan oman toiminnan vaikutus koko kuntayhtymdn

kustannusrakenteeseen, tulisi pohtia millaisella hallinnon rakennemallilla time saataisiin paremmin

nekyvdksi. On kuitenkin jokseenkin selvasti olemassa olevan tiedon perusteella tulkittavissa, ette Sievin

kunnan ennaltaehkeiseve oma toiminta ja hanketyd hyvinvoinnin osalta tuottavat my6s positiivisia

taloudellisia vaikutuksia yksi16ihin kohdistuvan hyvinvoinnin liseentymisen kautta.

Hyvinvointikertomuksen rooli on otettu vahvasti esille nyt tuotetussa tilinpeat6saineistossa ja mita

ilmeisemmin siseistetty strategisen johtamisen osana.

Ennakointitieto ja ennakointity6 tulisi kuitenkin edelleen entist6 paremmin saada nekyveksi esimerkiksi

pohtimalla Sievin kunnan hallinnollisen rakenteen uudistamista. fdlldin kulttuuri, vapaa-aika- ja

nuorisotyd yhdessa laaja-alaisen hyvinvointitydn ja johtamisen kautta tulisi dynaamisemmaksi.

Ennakointitydn teraviiitteminen talouden suunnittelun ja vertailutiedon osalta tilinpdetostiedoissa loisi

realistisemman kuvan toimintaymperist6sta ja sen odotettavissa olevista muutoksista. sievisse ja koko

peruspalvelukuntayhtyma Kallion alueella negatiivinen vaesttikehitys on tosiasia ja sen vakava

huomiointi niin oman kunnan toiminnassa kuin koko yhteispalvelualueen alueella on kriittinen poliittisen
johtamisen arvioinnin kohde. Vehinteiinkin viisivuotiskautisen talouden ennakointijakson ja toteutuneen

talouden informaation vertailu voisi olla yksi keino trendien ja muutossingnaalien nekyvaksi saattamiseen

tilinpAetdksenkin yhteydessS.

Vaikka Sievin kunnan toleumaa peruspalvelukuntayhtyma Kallion osalta voidaan pit6e onnistuneena,

sis5h5a tellS toimintatavalla teht5v5 sosiaali- ia terveyspalveluiden toteuman rakentuminen kuitenkin

toimialasta iohtuen pitkAlla tehteimelle sellaisia riskeie, ettei niite edes Sievin kaltaisen

talousosaamisen kunnassa pystyta aina hallitsemaan. Merkittevass6 roolissa ovat luonnollisesti

valtakunnalliset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa, toistaiseksi positiivista

toimintakyky5 osoittaneessa peruspalvelukuntayhtymA Kalliossa kuin my6s Pohjois-Suomen osalta

tehdyss6 ennakoivassa palveluiden uudistustydssd. Sievissa meneilleen olevien pitkevaikutteisten

investointien kustannusvaikutukset ovat omiaan suuntaamaan terevAe analyysia ja kehitt6mist6 omaan

toimintatapaan kunnan talouden keskeisen menokohdan eli sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.

Koulutoimi

Vuonna 20L8 koululautakunnan suurimpana voimanponnistuksena on ollut uusi peivakotihanke.

PAivekotihenkiliikunnan seke koulunkeynninohjaa.iien mddreaikaisia paikkoja on vakinaistettu.Idmd on

tarkoituksenmukaista ja samalla ennaltaehkdisevae toimintaa. Paivekodit ovat ottaneet toimintatavaksi
positiivisen pedagogiikan.

Yhteiskunnan kddenojennuksena pdivdhoitomaksuihin tuli muutoksia ja teme nekyy kunnan kukkarossa.

Huolimatta siita, ette lapsia paljon edelleen hoidetaan peaseentdisesti kotona ja ette peivahoidon piirisse

olevat lapset eivet ole oikeutettuja kotihoidon tukeen on kunnassa paivahoitopaikkojen tarve kasvanut.

Varhaiskasvatuspuolella on jo tiedostettu nemA haasteet. Erilaisia kunnan taloudellista taakkaa

keventevid ratkaisuja on mietinndsse. On hyve huomioida, ettA kotihoidontuen vehenemisen tarve ei

kulje kesikadessa pienten lasten vanhempien tydllistymisen kanssa.

Peruskoulupuolella talousarvion ylityste on syntynyt kouluilla ilmenneiden siseilmaongelmien vuoksi.

NAma nekyvet kou lu lauta kunna n budjetissa sisaisen menoeren ylityksena. LisAksi ylitystd on aiheuttanut
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palkkakulut ja psykologipalveluiden ostot. opetuskustannukset oppilasta kohden kunnassa on ollut

useamman vuoden ajan yli puolitoistatuhatta euroa keskimeareiste alhaisemmat. Vertailua on tehty

Pohjois-Suomen maaseutukoulujen kesken.

Lukiossa tavoitteeksi on asetettu vetovoimainen noin 115 oppilaan koulu. 2016 vuonna oppilasmeare on

ollut 1O9.ia sen jelkeen pienta laskua havaittavissa, 106 oppilasta vuonna 2018. Tarkastuslautakunnan

mieleste lukion toiminnan kehittemiseksi on tarpeen harkita yhteistytin aloittamista ammatillisen

koulutuksen iariestejien kanssa,

Vuonna 2018 ylioppilastutkinnon puoltoeenten keskiarvo oli hitusen alle valtakunnan keskitason.

Aiempina vuosina keskiarvo on ollut selkeestivaltakunnan keskitasoa parempi. Lukion

keskeytt5misprosentissa on p56sty tavoitteeseen .ia kokonaisuutena saatu se laskusuuntaiseksi.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston seke musiikkiopiston kulut Sievin osalta oli arvioitua pienemmat, joista

tuli palautusta Sieviin.

vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikalautakunnan nimi ei kuvaa lautakunnan toimintaa tarpeeksi kattavasti. Lautakunnan tehtavSna

on myds edist5ii yleistd hyvinvointia, ioka sis5ltaa sairauksien, syrjeytymisen, tyott6myyden yms ennalta

ehkaisyn. Lautakunnan kokonaiskustannukset pysyivat alle talousarvion; toteutui 94,2%. Tulopuolella

atitusta oli my6s hieman, jonka selittee salivuorojen alentunut kysynt6. Kuntosalin kaytdn kiinnostuksen

parantamiseksi on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Erilaisten liikuntaan teht5vien investointien

kustannukset kdyttd.iehintoihin tulee arvioida siten, ettS ne eivet korota tarpeettomasti harrastajien

kustannuksia. Tarkastuslautakunta kiinnitaa huomioita asetettuien tavoittelden saavuttamiseen.

Hiihtoladut ovat saaneet edelleen positiivista palautetta. lkeihmisten kuntosaliryhmet on hyvee ennalta

ehkAisevee toimintaa. Erityisesti merkillepantavaa on ikiiihmisille suunnatun liikuntatarjonnan

lisaintyminen.

Kulttuuripalveluissa tarjonta ollut monipuolista lepi vuoden ja eri-ikaiset kuntalaiset on saatu aktivoitua

keyttamAen tarjottuja palveluita. Myds paikallista osaamista nostettu esille eri tilaisuuksissa. Kuntalaisten

tyytyveisyys tavoitteeseen kulttuuritoimen osalta ei p6esty. Otanta suppea. Kir.iasto on kunnan keytetyin

kulttuuripalvelu. Verkkokirjaston kewtd on kasvusuuntainen.

Ty6ttdmyysrakenne kunnassa on muuttunut. Naisia on enemmen ty6tttimAne kuin miehie.

Iekninen toimi

Henkildstdn mitoitus eri teht5viin on sopivaaja harkintaa on kaytetty teht6vien teytiisse. Puhtaanapidossa

on otettu onnistuneesti kayt66n uutta tekniikkaa siivoussrobotti Taavetin muodossa ja uusiin tiloihin on

tehty mitoitukset. Ruokahuolto toimii hyvin ja valmistettujen aterioiden meera on kasvanut ja samalla on

voitu tehostaa henkildstdn k;yttda.

Yhdyskuntapalveluissa syntyi seast6je poistojen arvioitua pienemmen meeriin muodossa, joka johtui

investointeihin saadun EAKR avustuksen n. 225 t€ kautta. Tontteja on ollut tarjolla ja niiden

myyntitavoitteet on saavutettu. Kaavoitus on aloitettu PAivdlSn alueella, jolle siioittunee mm.

peivekoti. Tiesuunnitelmia tehty ja teiden muuttamista kaduiksi on valmisteltu ELY-keskuksen kanssa

Kantolan tien ja Haikolantien osalta. ELY-keskus kunnosti kyseisia teite tarkasteluvuonna.

Ennakoivaa huoltoa ja kunnostustoimintaa kehitetty apuna Helpdesk. Uuden paloaseman ja Pajulan

vanhusten palveluyksikdn laajennus olivat suurimmat rakennuskohteet. Siseilmatutkimuksia on tehty

tarvittaessa ja korjaustoimenpiteitd toteutettu tarvittaessa. Kiinteist6palveluiden kirjo aiheuttaa

tavoitteiden monitahoisuutta.
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Valtuustoon nehden sitovat tavoitteet tulee nostaa paremmin esille ia niiden tulee noudattaa

kunnanvaltuuston hyveksymia strategisia tavoitteita.

Tilakustannus aleni edellisiin vuosiin verrattuna, vaikka energian kulutuksessa ei peAsty tavoitteisiin.

Todennakdisesti ilmastointi lisesi sehk6nkulutusta kouluissa. llmastoinnin lis6Smisella parannettiin

koulujen siseilman laatua.

Ym pe ristiitoim i

Ympdrist6nsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2018-2022 paivitetty. Valvontakohteiden ajantasaisuus ja

edellisen ohjelmakauden valvontatavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuosittain valvontaohjelman

pdivityksen yhteydessa. Vuonna 2018 valvontaohjelma on Sievin ymparistdn suojelun ensimmeinen

valvontasuunnitelmaan ja toimijoiden riskiarviointiin perustuva valvontaohjelma. Sen mukaan v 2018

pyrita6n tehostamaan sAenndllisyytta, kattavuutta ja vaikuttavuutta.

Rakennusvalvonnassa toiminnallisten tavoitteiden lupien kasittelyt, lausuntopyynnait ja lupapdetdkset ovat

toteutuneet aikarajojen puitteissa. Menoista on katettu lupamaksujen tuotolla 57%.

Kiinteistdproiektiin liittyved rakennusrekisterin parannusta on tehty omana tydne, resurssien sallimissa

puitteissa. (ei mearSrahaa TA 2018)

Ymperist6suojelulupien kesittelyaika on ollut kohtuullinen, tavoite saavutettu. Omavaraisuus 44.1% tavoite

ylittyi hieman. Maa-aines lupien osalta valvonta on toteutunut suunnitellusti. Ymperisttilupien

se6nndllinen valvonta ei ole toteutunut t5ysin suunnitelman mukaisesti. (ostopalvelu Ylivieskan

kaupungilta)

Pohjavesialueella sijaitseva maa-ainesten ottoalue Jyringin kyldn puoleisella montulla on kunnostettu

luvan peettymisen myiitS.

Yleisen asumisviihtyvyyden parantamiseksi ymperist6lautakunta on suorittanut ymperistiikatselmuksen

elokuussa 2018. Katselmuksen johdosta on annettu huomautuksia ja kor.iauskehotuksia 16 eri kiinteist6n

omista.ialle tai halti.ialle. Miten katselmuksessa annetut huomautukset ja kehotukset toteutuvat? Lisaksi

jatkuvan valvonnan puitteissa on annettu huomautuksia.

Hyirtyjetehuollon kehitteminen. Vestia Oy:n vuosikertomus v.2017 mukaan hyiitykeyttoaste laskenut

hieman edellisvuodesta, ollen 95,9%.

3.3. Konsernilleasetettujentavoitteidentoteutuminen

l(iinteistii Ov Sievin Jussi

Asuntojen keyttdaste on hyve ja sit6 on pystytty parantamaan edellisvuodesta. Idtd positiivista kehityste

tulee jatkaa. Maaliskuun alusta asti osakeyhti6 on ollut ilman toimitusjohtajaa .ia teme on nekynyt

monella tavalla toiminnassa. mm. internetsivujen peivitys/uusiminen on edelleen tekemdtte ja

asukastoimikunnan toiminnan aloittaminen jei ontumaan, vaikka site pohjustettiin jo vuoden 2017

aikana.

Asunto Ov Sievin Villeniarven

Tiedot ovat puutteelliset.

Kiinteistii Ov Kenkakansas

Osakeyhti6 tiedostaa asuntojen sijainnin tuomat haasteet keyttiiasteen nostamiselle. Esitettyjen tietojen
oikeellisuuteen tulee kiinnittia huomiota.

Kiinteistii ov sievin kauppa ia palvelukeskus

Asetetut tavoitteet toteutuneet ja tilikausi ylijeemeinen.
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Kunnassa ti li ka udella menei Md n olevia investoi nteja

Vuonna 2018 on kuntaamme valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikk6 tyonimelt66n Pajulan

laajennus sekd paloasema. Samaisena vuotena on aloitettu piivdkodin rakentaminen seki teollisia

ty6paikkoja varten rakentuu Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toteuttamana n. 5,0 miljoonan Sievi talo Oy:n

teollisuushalli.

Kunnan investointien kokonaismdiird tilikaudella oli 5.959.624, 98 euroa. lnvestointeihin voitiin

tilikaudella kirjata tuloja yhteensii 75t4782,26 euroa. Suurimmat tulot kohdistuivat Pajulan

laajennukseen 941 138 euroa, paloaseman rakentamiseen 220 000 euroa, kaavateiden rakentamiseen

181.030 euroa sekii skeittiparkin rakentamiseen (kustannukset tilikaudella 20L7) 113 004 euroa.

Tarkastuslautakunta vieraili tilikaudella paloaseman lisdksi valmistuneessa tehostetun palveluasumisen

yksikcissd. Toimitilojen toteuttamisessa on onnistuttu hyvin.

Kuva: Juha Kivioja kertoo paloaseman toiminnasta tarkastuslautakunnan jisenille

sekd tilintarkastajille.

TIEIE

Kuva : valmistuneesta paloasemasta
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Kuva: Tehostetun palveluasumisen yksikko

Kuva: valmistumassa oleva pdivdkoti
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Kuva: Sievi talo Oy tuontantotehdas

4. Muut toiminnan ja talouden arvioinnit

4.L. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arvioinnit

Tarkastuslautakunta kiinnittiH huomiota luottamushenkiliiiden osallistumisaktiivisuuteen eri toimielinten
kokouksiin, sillS lautakuntien piiytikirjoista saatavan tiedon mukaan luottamushenkiliit eivit osallistu
aktiivisesti pditiiksen tekoon.
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Kunnan sisaiinen valvontaja riskienhallinta on jArjestetty asianmukaisesti. Perusteet on kAsitelty valtuustossa

18.5.2015. Konsemiohjeet on paivitetty valtuustossa 9.1| .201'l .

Konsernivalvonnan osalta kunnan tulee kiinnittee huomiota konserniin kuuluvien yhteisiijen
(kuntayhtym{t ja tyffiryhtiait) fayoiteasetteluun ja toiminlakertomuksessa annettsvien tietojen
oikeellisuuteen ja selkeyteen.

4.3. Henkiliistii

Toimintakertomuksen Iiineena on henkildstdraportti, josta kiiy ilmi, efia kunnan tyontekij0iden
terveysperusteiset poissaolot ovat lisa,intyneet keskimaairin 2,5 kalenteripaivallii /henkildtyrivuosi edelliseen

woteen yerrattuna. Huomattayaa on, etta tartuntatautien ja hengityselinsairauksien osuus kaikista
terv€ysperustaisista poissaoloista on yhteensa l8 7o.

Kunnantoimiston tydilmapiiri on selvasti parantunut, mika on omiaan auttamaan tydssa jaksamista ja
kuntalaisten aktiivista palvelemista.

Lopuksi haluamme kiitte6 kaikkia heit5, ioiden kanssa olemme yhteistytita kuluneen vuoden aikana

tehneet. Kunnantalon henkiliistiille erityiskiitokset siitii terke5st5 tyiiste mite peivitt5in kuntalaistemme
eteen teette.

Tarkastuslautakunta toivoo, ette eri hallintokunnat antavat kirialliset vastineensa edellS oleviin
havaintoihin syyskuun loppuun mennessS.

Sievissd

4.2.
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Sisdinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta
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