
LIETO

Tarkastuslautakunnan

arviointikertomus vuodelta zor8



ARVIOI NTIKERTOMUS 201 8

Tarkastuslautakunnan tehtdvi

Kuntalain 121 $:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtavena on:

1) valmistella valtuuston peatetavat hallinnon ja talouden tarkastusta kos-

kevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jiirjestetty

tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekd voi-

massa olevan taloussuunnitelman riitt6vyytt6, jos kunnan taseessa on

kattamatonta alijaamaa:
4) huolehtia kunnan ja sen Maryhteisdjen tarkastuksen yhteensovittami-

sesta;
5) valvoa 84 $:ssai stiiidetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden

noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehttividdn koskeviksi hallinto-

sddnn6n mddrdyksiksi sekd arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden saavuttam isesta

2.1.

Kunnanhallitus

Tilinpaiit6s muodostui talousarviossa ennakoitua huonommaksi heikomman
verokertymdn, arvioitua pienempien toimintatulojen ja arvioitua suurempien
poistojen johdosta. Kokonaistarkastelussa toimintamenot toteutuivat muutetun
talousarvion mukaisesti.
Tilinpaatoksen alueama oli 4 524 177,61 € (v. 2017 ylijadmaa 1 528 980,70),
tasta Liedon Veden osuus oli +398 045,71 € (+711 552,01).
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Liedon kunnanvaltu ustolle

1.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2018 kunnan investointien mddr6 oli 11,8 M€ ja koko kuntakonsernin
13,7 M€. Kunnan vuosikate oli 2 961 MC (7 775). Vuosikatetta voidaan pitd6
riittdvtinii, jos se riittiiii poistojen ja arvonalentumisen kattamiseen, mikd ei to-
teutunut, kun poistot ja arvonalentumiset olivat 7.580 M€ (6 266). Lainojen ko-
konaismddrd oli vuoden 2018 lopussa 69,2 M€ (60,2). Lainakanta kasvoi 9,0
M€. Koko kuntakonsernin lainakanta oli 88,5 M€ (80,7), kasvua 7,8 M€. Laino-
jen m6drd per asukas oli 3 491 € (3 078) ja koko kuntakonsernin osalta 4 128
€ (3 923). Liedon kunnan omavaraisuusaste oli 28 % vuonna 2018. Omava-
raisuuden hyvdnd tavoitetasona voidaan pitiia 70 %:n omavaraisuutta, 50 %:n
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tai sitii alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittdvdn suur-

ta velkarasitetta.

Tarkastuslautakunnan nakemyksen mukaan investointeja ei voida rahoittaa
jatkuvasti kasvavalla velkamdiriilld. Lainaa on vuoden 2018 lopussa 3 491 €

isukasta kohti, lainamtidrd on ollut kasvussa vuosittain. Neljafte viime vuodel-

ta laskettu toiminnan ja investointien rahavirran kertyma on - 20 552 805 €'
Taman tunnusluvun ollessa negatiivinen menoja joudutaan kattamaan joko

olemassa olevia kassavaroja vdhentdmalla tai ottamalla lisiilainaa. Liedon

kunnan lainamaara on kasvanut vuonna 2018 noin 9,0 milj.€' vuonna 2017

noin 6,5 milt.€ ja vuonna 2016 noin 6,3 milj.€.

Sistiisestii valvonnasta ja riskienhallinnasta on toimintakertomuksessa annettu
selonteko. Hallitus katsoo, etta sisdinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuu-
den toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvdn hallintotavan mukaisuudesta,
varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekd johtamisen edellyttiimdn luotetta-
van toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittiivyydestii.

Vakinaisen henkilostdn mddrd 31.12.2018 (2017) oli 1 007 (990), eli tasse on
hieman kasvua. Henkildstostti elakoityy noin 20-30 henkilda vuodessa, vuon-
na 2018 siirtyi eldikkeelle 36 (33) henkilOa. Eliikkeelle siirtyvien keski-ikd on
edelleen tasaisesti noussut ja eliikeiiin nousemisen myota kehitys jatkunee
samanlaisena. Henkil6ston sairauspoissaolot ovat vahentyneet 'l 999 kalente-
ripdiviillii vuoteen 2017 verrattuna. Poissaoloja oli keskimdElrin 17,0 (19,24)
kalenteripiiviiii / vuosi / ty6ntekija. Tarkastuslautakunta on huolestunut suu-
resta poissaolojen maarasta.

Henkildst<ikulut olivat vuonna 2018 noin 46 % kaikista toimintakuluista. Tar-
kastuslautakunta esittdd, ettii henkil6st6n rakennetta, kunnan organisaatiota
ja toimintatapoja tarkastellaan kriittisesti, kun vdlttdmittomiii stidstdkohteita
joudutaan hakemaan nykyisessii taloudellisessa tilanteessa.

Toiminnallisesti kun nanhallituksen alaisten tulosyksikdiden tavoitteet ovat to-
teutuneet hyvin. Tyollistiimisessa uudet keinot ovat vaikuttaneet positiivisesti.
Pitkdaikaisty0tt0mien maara ofi ka 122 henkiloii, kun tavoitteena oli alle 185
hl6Ei. Nuorten tyOttomien maara oli 66 henkildii, kun tavoitteena oli pddstd alle
85 henkil6n.

Ymodristdte lautakunta

Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu, kuten jo monena aiempana vuotena.
Pienelld osastolla henkilostdriskit muodostavat suurimman riskin, kun osa teh-
tdvistd on vain yhden henkilon vastuulla. Tarkastuslautakunta pyytaa selvitys-
ta henkiloston riittavyydesta ja asioiden sujumisesta.

Sisdilmaongelmia tulee jatkuvasti kartoittaa ja ilmoitusmenettelyn tulee olla
kaikille tiloissa toimiville selvd. Tarkastuslautakunta edellyftaa selvitystd siitii,
mikd tilanne on kunnan kaikkien kiinteistojen osalta.



Sosiaali- ia te lautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio vuodelle 201 8 on toteutunut hyvin.

Muutetun talousarvion toteutuma oli 99,8 %.

H?irktitien terveyskeskuksen jonotusajat ovat olleet hoitotakuun puitteissa. Vir-
kaltiiikiireitd on saatu palkattua riitavasti. Hammaslddkdripalveluita tarjotaan
monissa toimipisteissd, tarkastuslautakunta pohtii taman jarjestelyn toimivuut-
ta. Tihdn asiaan toivotaan selvitysta.

Terveyskeskuksen sisdilmakorjaukset saatiin valmiiksi vuonna 2018.Toinen
osastoista eli osasto I suljettiin. Tehostettua palveluasumista listittiin ja samoin
kotiin annettavia palveluja. Tdhdn tarkoitukseen valtuusto mydnsi listimiiiird-
rahan, joka ei kuitenkaan riiftanyt kattamaan kasvaneita menoja. Tehostetun
palveluasumisen ostoihin ja palveluseteleihin varattu mddrdraha ylittyi 192.106
€:lla. Tarkastuslautakunnan ndkemyksen mukaan kunnan omat asumispalve-
lupaikat tulisi tayftaa ennen kuin ostetaan palveluja yksityiseltii palvelun tuotta-
jalta. Liedon kunnassa tehostettuun palveluasumiseen ei ole jonoja.

Siirtoviivemaksuja on syntynyt vain 8.980 € (48.363 €), kehitys on ollut positii-
vista.

Lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja yleisessii sosiaalityossa palveluihin
on paessyt miiiirdaikojen puitteissa. Perhekeskusmallia on suunniteltu ja toi-
minnan on tarkoitus kaynnistya vuonna 2019. Tarkastuslautakunta pitaa tar-
kednd ennaltaehk6iseviid tydtd ja varhaisen tuen toimintamallia.

Talousarvio ei toteutunut budjetin mukaisesti, koska varhalskasvatusmaksut
pienenivdt.

Tarkastuslautakunta pitdii myonteisena sitii, ettd esiopetuksen sijoittelu al-
kuopetuksen laheisyyteen alakoulujen yhteyteen on toteutunut ja jaikuu suun-
nitelmien mukaan. Samaten myonteiste on, ettd TW-pedagogin virka vaki-
naistettiin ja TW- taitoihin on panostettu. Alueellisesti ja yksikkOkohtaisesti lai-
tehankintojen ja TW-taitojen opetus tulee jarjestEi-i tasapuolisesti.

on erittdin myonteista, ettd lukiota on pysq/tty kehittamaen suunnitelmien mu-
kaan ja oppilasmaerat ovat kasvaneet.

Koulupsykologin palkkaaminen oli my6nteinen asia. Kunnassa tulee seurata
toiminnan kehitystii ja tarvetta. Tarkastuslautakunta pyyttiii selvitystd tilan-
teesta.

Toimivat asiakaspalveluketjut eiviit toteutuneet. yhteisty6 varhaiskasvatuksen
ja perhepalveluiden vdlilld ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Sosiaali- ja ter-
veystoimen henkiloston vaihtuvuus oli suurta vuonna 201g, mika vaikeutti ke-
hittdmistd.

J

Varhaiskasvatus- ia koulutuslautakunta
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Kulttuuri- ia vaoaa-aikalautakunta

Talousarvio toteutui hYvin.

Tarkastuslautakunta pitiiti tarkeane, ettti liikuntatoimen ja kolmannen sektorin

avustusprosesseja selkiytettidn. Vapaaehtoisten toimijoiden toimintaa on akti-

voitava edelleen.

Lieto-viikko on todettu toimivaksi tapahtumaksi.

Kunnan paakirjasto ja Taatilan koulukirjasto ovat toimineet hyvin ja olleet ah-

kerassa kdytdssa.

Lieto-opiston, Kaarinan kansalaisopiston, lukioiden ja liikuntatoimen vtilistti yh-

teisty6tii tulee edelleen kehittiiai.

Liikuntaliihetteiden ktiyttdonottoa tulee valmistella.

Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen siitd, onko nuorisolle varattu riittdvdsti
tiloja vapaa-ajan kayftoon.

Tekninen lautakunta sekd kaavoitus- ia rakennusla utakunta

Teknisen lautakunnan talousarvio ylittyi huomattavasti, osittain johtuen Horris-
ten pAiviikodin myyntitappion n. 300.000 € kirjaamisesta talle kustannuspai-
kalle. My6s kunnossapitomenot ja palkkakulut ylittyiviit. Toimintakate poikkesi
arvioidusta -589€. Lisdmderarahat olisi pitdnyt pyytiia tilikauden aikana. Tar-
kastuslautakunta pyytaa sekitysta talousarvion laadinnasta ja riittiivyydestti,
silld myds vuonna 201 7 kunnossapitomtiiirdrahat olivat riittdmdttdmtit.

Vuoden 201 7 arviointikerlomuksessa oli seuraava kappale:
"Toimintamenojen ylitys johtui vuonna 2017 kunnossapitomenojen kasvusta.
Jatkossa on tarkeee, efia kunnossapitoon kiinnitettitin huomioita ja vastuut
kunnossapidon osalta mtiditetiitin selkedsti. Rakennusten peruskorjauksen ja
yllApidon pitdd olla suunnitelmallista ja vastuuteftua. "

Kunta on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, mikii ndkyy uusien tilojen ja
infran rakentamisen kasvuna. Rakentaminen on tapahtunut pddsddntdisesti
velkarahalla ja velkaantuminen on melko korkealla tasolla kunnassa. Velka-
maaran kehittymiseen tulee kiinnittdd vakavaa huomiota. lnvestoinnit tulevat
todennak6isesti olemaan matalammalla tasolla tulevaisuudessa.

Projektien onnistumiseksi tarkastuslautakunta pyytaa edelleen selvitystti, mi-
ten projekteissa varmistutaan kaavoituksen ja rakennuskohteiden tarkoituk-
senmukaisuudesta ja taloudellisuudesta kaikilla tasoilla paatoksenteosta ja
kilpailutuksesta toteutukseen ja valvontaan asti.

Tarkastuslautakunta pitAi myonteisena sit6, ettii kunta on ollut aktiivinen
maanhankinnassa ja kaavoituksessa. Raakamaavaranto lienee nyt riittdvd.
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2.2.

3

Kaavoja on valmistunut runsaasti vuonna 2018, mike on positiivista.

Liedon Vesi

Liedon Veden tulos oli 398.045 € positiivinen. lnvestointimenot ovat olleet 1,2
milj. euroa.

Liedon asunnot Oy:n toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Vuokrataso on
pysynyt kohtuullisena. Yhtion tulot ovat olleet 2,1 milj. euroa ja menot samaa
luokkaa.

Liedon Liimpd Oy:n tilikauden tulos on +130.560 € (ed.v. - 75.120 €).

Taloudellisten tavoitGiden toteutuminen
t€

2018 2017
Toim intakulut -116.839 -112.503
Toimintatuotot 25.246 24.522
Toimintakate - 91.593 - 87.981
Verotulot 75.125 75.955
Valtionosuudet 19.733 20.068
Vuosikate 2.961 7.775
Poistot 7.580 6.255
Tilikauden
fliieema/aliiaama

4.524 1.529

Kunnan vuosikate ei riittdnyt kattamaan poistoja. Liedon kunnan (sis. Vesi) ti-
linpaatos on alijaamainen 4.524,177,61 €.

Vuoden 20'18 tilinpaiait6ksen jtilkeen kunnan taseessa on kertynytte ylijadmad
3.992.174,29 €. Taseen omavaraisuusaste on 28 %, mikA on merkki melko
korkeasta velkamaaresta. HyvAnti omavaraisuusasteena pidetddn yleisesti 70
% tasoa. Kunnan lainamddrd 31.12.2018 on 69.232.000 € eli asukasta kohti
3.49't€.
Koko konsernin omavaraisuusaste on 24 %. Konsernin lainakanta asukasta
kohti on 4.463 €.

Koko kunnan (sis. Vesi) investointimenot vuonna 2018 ovat olleet 12 milj.€.

Muut toiminnan ja talouden arvioinnit

Tilintarkastuksen raportit

Tilintarkastajat ovat antaneet kaksi muistiota vuonna 2018 tehdyistd tarkas-
tuksista. Sistiisen valvonnan painopisteend ovat olleet sosiaali- ja terveystoi-
mi sekli tatous mt. investoinnit ja henkitcisttiasiat.

3.1

Tytdrvhteisdt ia muu konserni
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Edellisten vuosien arviointikertomusten iohdosta tehtyjen
toimenpiteiden arviointi

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.09.201 8 merkinnyt arviointikertomuk-
sen 2017 johdosta lautakunnilta saadut selvitykset tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja ty<iskentely

Liedon kunnan tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana 29.10.2018
asti Auli Hanninen ja sen jillkeen puheenjohtajana Martti Heikkila, joka oli sii-
hen asti ollut lautakunnan jasen. Varapuheenjohtajana Arto Tikka, jdsenind
Minerva Peltola, Pentti Kapanen, Loretta Saarimaa ja Tarja Jalo sekd
29.10.2018 alkaen Petteri Suhonen.

Tarkastuslautakunnan tyoskentely perustuu kuntalain ja tarkastussddnnon
maareysten ohella toimikaudeksi laadittuun arviointisuunnitelmaan ja kullekin
tilivuodelle erikseen laadittuun tyoohjelmaan. Tame valtuustokaudelle 2017-
2020 valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2018 arviointiin liitty-
en kaikkiaan kymmenen kertaa. Tilivuoden aikana on kuultu kunnan viranhalti-
jajohtoa ja perehdytty pdytiikirjoihin ja muuhun kirjalliseen aineistoon. Lisdksi
tarkastuslautakunta on kaynyt tutustumassa Harkatien terveyskeskukseen,
Tarvasjoen hyvinvointikeskukseen, Valma-kotiin sekd Taatilan kouluun. Tar-
kastuslautakuntaa on avustanut ja sen sihteerind on toiminut kunnan JHT-
tilintarkastaja Sinikka Niitynperd. Lautakunnan jasenet ovat kouluttautuneet
aktiivisesti. Osallistuminen kokouksiin on ollut hyvdri. Yhteisty6 luottamushen-
kilo- ja virkamiesjohdon kanssa on ollut rakentavaa ja asioita on tuotu esiin
positiivisessa hengessd.

Yhteenveto6

Liedon kunnan tulos muodostui vuonna 2018 negatiivisemmaksi kuin talous-
arviossa arvioitiin. Tarkastuslautakunta on erittdin huolissaan kunnan taloudel-
lisesta tilanteesta. Talouden tasapainoftamistoimenpiteisiin on ryhdyttdvd ja
kunnan velkamAdrdn kasvu katkaistava.
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