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TERVEISET PUHEENJOHTAJALTA

Aika rienteitl ja tAme valtuustokausi alkaa olla Olemme yhdessii lautakuntana onnistuneet
taputeltuna. Aloitit juuri lukemaan neljiittd ja tarl<astelemaan vaikeitakin esille nousseita asioita
viimeistii luotsaamaani arviointikertomusta. kunnan etu edellA, ei politisoiden niita.
Kestikuussa on kuntavaalit ja syksyllti uusi Tarkasteluvuosi 2O2O iAA itselleni mieleen rankkana,
tarkastuslautal<unta astuu remmiin. Heit.i odottaa mutta eteenpiiin l<atsovana vuotena.
todella teirkeat ja mielenkiintoiset vuodet.

Toivon, etta tulevilla valtuustokausilla ylikunnallisissa

Tarkastuslautakunta on keskeisin elin kunnan tehtavisse olevat valtuutetut ymmartAviit paremmin
pAat6ksenteon ja oikeudellisuuden valvonnassa. oman vastuunsa tuoda/nostaa aktiivisesti

kunnanhallituksen poyddlle asioita, iotka koskettavat
l(oen oileeni etuoikeutettu paeistessiini heti kuntaamme. Omistajanohjaus parhaimmillaan on
ensimmiiisenavaltuustokautenajuuritamAn vuoropuhelua.
lautakunnan puheenjohtajaksi, saanut sukeltaa
saman tien syvdiin piiShtin. l(ahden vuoden lso kiitos lautakuntani jeisenille nAistii neljastii vuodesta,
jdlkeen luulin tieteveni paljon ja nyt huomaan sen jotka olette tyoskennelleet kanssani
olleenvainpintaraapaisukokonaisuudesta.Aina kuntammeparhaaksi.
oppii uutta ja uusia syvyyksiai.

Annu Parl<kd
Tarl<astuslautakunnan puheenjohtaja
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTAVAT

l(untalain 121 $ mul<aan tar!<astuslautal<unnan tehteiviind on mm. arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet l<unnassa ja
l<unta!<onsernissa toteutuneet ja onl<o toiminta jdrjestetty tulol<sellisella ja
tarkoitul<senmukaisella tavalla.

Tarl<astuslauta!<unnan on myds valvottava 84 $:ssd sSddetyn sidonnaisuul<sien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitul<set valtuustolle
vuosittain tiedo!<si.

l(untamme hallintosSSnn6n 85 S mukaan tilintarl<astajalla ja lautal<unnan
m55rddmil16 Iuottamushenl<il6illA ja viranhaltijoilla on lSsnSolovelvollisuus
lautakunnan kokoul<sessa lautal<unnan niin pdeitttiessS.

Arviointia tehdessdmme olemme ottaneet huomioon lautal<unnan jdsentemme ja
varajdsentemme esteellisyydet. PdAtdI<senteossa ja asioiden valmistelussa tulee
kunnan eri toimielimissd I<iinnittdS huomiota j.isenten esteellisyyl<siin. srEut
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Vuoden 2O2O arviointikohteina olivat kuntastrategian tavoitteet ja toteutuminen kunnan eri
hallintokunnissa ja kuntakonsernissa. Omistajanohjauksen ja konserniohjauksen valvonnan,
jairjestdmisen ja toimivuuden arviointi. Talouden seuranta. Mahdolliset henkilostoriskit koko
organisaatiossa. Peruspalvelul<untayhtyma Kallion toiminta kuntalaisten palveluiden
ndk6lculmasta.

Vuoden 2O2O aikana olemme entisesttiiin pyrkineet syvent.imd.in tarkastelukulmaamme.
Korona epidemian vuoksi emme vierailleet missddn l<ohteessa ja kokouksetkin
pAAseent6isesti pidimme tea ms- ve lityksella.

Kuultavana meilki on kunnanjohtajan ja kunnan eri hallintokuntien edustajien lisdksi kiiyneet
Korpelan voiman hallitul<sen silloinen puheenjohtaja, maataloushallinnon vs. maaseutujohtaja,
Jokilaaksojen Kuituverl<ko-Osuuskunnan toimitusjohtaja, Peruspalvelukuntayhtymd Kallion
johtavia viranhaltijoita, erikoissairaanhoitopiirin hallituksen jiisen, Teollisuuspuiston
toimitusjohtaja, l(untien Hetapalvelut Oy:n toimitusjohtaja, sekii nuorisovaltuuston
puheenjohtaja.
Uutena toimintamallina otimme l<iiytt66n valtuuston ja hallituksen poytdkirjojen lukemisen
kokouksiemme vdlillS. Tdmti oli onnistunut uudistus.
Arviointikertomuksemme pohjautuu kuntakokonaisuuteen yksittdisten hallintokuntien s'rjaan.

Olemme rakentaneet arvioinnin l<untastrategian painopistealueiden pohjalle. 
SIBUI



TANKASTUSLAUTAKUNNAI{ KOKOONPAI{O'A TILIilTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta: kokouksia 8 kpl, kasitelty 32 S

Pdrl<l<ri Annu, puheenjohtaja B / B

Jussila Mauno, I varapuheenjohtaja B / B

Hakala Airi, j.isen B / B

Sipild Terttu, jrisen B / B

Voltti Heikki, jdsen 6 / B

Varajdsenet

Eskola llse

Autio Markku

Alakangas Ari

Pyyl<ko Salli

l(innunen Juha

Tilintarkastaja

BDO Audiator Oy
til i ntarl<astusyhtei sO

Vastuunalainen til intarkastaja
JHTT Aslco Vanhatupa, toimi
my6s lautalcunnan sihteerinS. $t8ut

SIEVIN (UNTA



SIEVIN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEET

Hyvinvoivien
ihmisten ja
turvallisen
maaseudun
Sievi

Elinvoimaisten yritysten
ja ahkeran yritt6jyyden
Sievi

Tasapainoisen ja
vastuullisen
taloudenhoidon
Sievi

Osaavan ja
motivoituneen
henkilostcin Sievi
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HYVI]IIVOIVIEN IHMISTEN JA TURVATLISEN MAASEUDUI{ SIEVI

-

Omistajanohjausta on ...'' Tarl<astuslautakunta on kiinnitt.inyt
tehty aktiivisesti .i" huomiota, ettd kuntalaisten asenne

l(olmannen sektorin roolin
covid kohtaan on huomattavasti

merkitys kasvanut
heikentynyt.

COVID- 19 epidemian
vaikutuksia on syytii seurata

Sievissti on onnistuttu kohtuullisen .,' l<unnan talouden hoidossa.
hyvin koronan estiimisen
leviiimisessei. ,/' Alempi tasoisten teiden kunnostus

1 kevyenliikenteenviiylien (
Eva-tyoryhmiin kaiyttd isojen t.. liseirakentaminen kaipaavat edellee

pri6t6ksien tukena. al<tiivista yhteydenpitoa Ely-
keskuksen lcanssa

lhmisten arvostus ymp6rist6iiSn
kohtaan kohonnut Perheiden pahoinvointi

Alakouluikdisten lasten pahoinvointi
l(untalaistenturvallisuuttaon kehitetty, .lisddntynyt
teitten pinnoituksia, uusi pyOrdtie seka Ympiirist6lautakunnalla
Ylivieskan tien leventdminen
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passiivisuus
yhteisten
asioiden
hoitamista

osallistumiseen

resurssista niukkuutta.
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ELINvolMAtsrEN yRtrysrEN JA AHKERAN yRlrrAryYDEN stEvl
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' Kenkakankaan tilanne
huolestuttavalla tasolla

Elinvoimaisen kunnan
mittarina ei ole vain
uusien yritysten
syntyminen vaan myds
nykyisten yritysten
sukupolven /omistajan
vaihdokset
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TASAPAINOISEN JA VASTUULLISE]I TALOUDENHOIDON SIEVI
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l(oulutoimessa
on selkedsti
ryhdytty

tasapainot
taloutta ja
se on tehty
hienosti
heikentdmdttd

opetuksen laatua.

SIBUI

tilinpS.it6s on
poikkeuksellisen hyvei
talousarvioon
verrattuna. Johtuen
my6s koronaepidemian
aiheuttamista valtion
osuuksista ja
verotuloista.
Ttimii kaytanto ei tule
jatkumaan, joka tulee
ottaa huomioon
tulevina vuosina

l(untatalous ylij.irimdinen. Siihen
auttoivat my6s kunnan omat

sdristOtoimenpiteet.

Vanhoja kunnan omistuksessa
olevia rakennuksia on saatu
myydyksi. mm. vanha paloasema
ja kakaravaaran pdivaikoti

Omistajaohjauksen tuloksellisuuden

Rohkeus tehda kouluverkko
uudistusta lasten vdhentyessii

Peruspalvelukuntayhtymd Kallion
talous tuotu esille omana
taulukkona tili npeitit6skirjassa

Lapsibudjetointi
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OSAAVAN JA MOTIVOITUNEEN HENKILOSTON SIEVI

Ympdrist6toimen
henkil6resurssin
riittdvyys.T
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' Sahkoisen vikailmoitus-
jiirjestelmiin,
Helpdeskin kaytto
parantunut.
Vaatii viel6 kaikkien
sitei kdytteivien osapuolten

parempaa sitoutumista,
jotta kaytto ja reagointi
olisi viilitontd sekii l;ipintikyvriei.
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Tarvitaan korona
exit-strategia

't

Mitoitus ja hyvd ty6n organisointi
puhtaanapidon ja ruokahuollon
puolella viihensi sijaisten tarvetta.

Viranhaltijoiden vaihdot
sujuneet hyvin

SIEVIN I(UNTA



TARKASTUSLAUTAKUN]IAN MUUT HAVAIIINOT JA ARVIOINI{IT

Lautakunta on havainnoinut opetuspsykologille tarvetta alakoulun puolella.
Lapsiemme ja opettajiemme tulisi olla keskenSSn
tasa-arvoisemmassa asemassa, henki16kunnan ammattiptitevyydestai tulisi huolehtia.

Olemme tarkastuslautakuntana huomanneet koulutuksen tSrkeyden.
Omistajanohjauksessa on otettu vuosi vuodelta askeleita kohti parempaa huomista.
On myds havaittu, ettei tehtaiviinjako ole ollut tiiysin selke6 luottamushenkil6illii.
Omistajuus-strategia selkeyttdisi tulevaisuudessa tehtiivakokonaisuutta.
Tarkastuslautakunta suosittelee, ettd kaikkien luottamushenki16iden,
jotka toimivat omistajuus-strategian mukaisissa
yhtioiden hallituksissa tulisi pyrkiii lisrjdmSSn hallitusty6skentelyosaamistaan.

Pandemia aika on vaatinut kunnan henkil6stdltd uuden oppimista,
mukautumista uusiin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin.
lsossa kuvassa siit6 on selvitty kiitettiiviisti.

Etdty6skentely on tuonut uusia mahdollisuuksia ja kokouskiiyttint6ihin mahdollisesti pysyviai muutoksia. (ajank6ytt6 on tehostunut).

l(okoustekniikkaa tulee tuoda entistd enemman tdhdn pdiv55n. Nettiseurantamahdollisuus, riittdvei 66nentoisto valtuustosaliin.

l(unta voisi paremmin markkinoinnissaan tuoda esille koko kunnan kattavaa kuituverkkoa sekti
kuntayhtymSomistuksen ansiosta edullisia sdhkon siirtohintoja.

Lautakuntien tulisi aktiivisesti tunnistaa tulevaisuuden tarpeet. l(ohtaako nykyiset palvelut tulevaisuuden ihmiset? $r8ul
srEvtN f,lmta
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SIEVIN VAEST6., ASUMIS- JA TYoPAIKKARAKENNE 2OI8
(Lahd e:Til astol<eskus)
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Sievin
vdestdstii
53,3% asui
taajamassa

\

Alle 15

vuotiaita
1315

henkil65

rl

SievissEi asuvan

v

Ulkomaalaisia
65 henkil6ti

Muut 31

ty6paikkaaF"

Yli 65
vuotiaita
941
henkil6ei

l

I
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Kunnan
vEikiluku 4980

Sievissii oli 1184
perhettii
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Tarkastuslautakunta toivoo kaikilta hallintokunnilta kirjalliset vastineet edelld nostettuihin
havaintoihin lokakuun loppuun 2021 mennessd. Kuinka kukin hallintokunta ndkee kyseiset asiat
omalta kohdaltaan ja miten itse ja yhdessii muun kunnan organisaation kanssa strategiset tavoitteet
voidaan saavuttaa.

Sievissa 31 ,5.2021

Annu Piirkkei Mauno Jussila
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Terttu Sipila
Jdsen

Heikki Voltti
Jdsen

Ari Alakangas
Varajdsen
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