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Varastossa on suoritettu inventaario 18.1.2017 ja se on tehty
päivälle 31.12.2016. Inventaarion ovat tarkastaneet lautakunnan
puolesta 24.1.2017 lautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola ja
lautakunnan jäsen Sari Yrjänäinen.
Varastonhoitajan ilmoituksen mukaan varaston arvot ovat:
Varaston arvo 31.12.2016
Varaston arvo 31.12.2015

122.190,85 euroa
124.438,03 euroa

Varaston loppuarvon on tehty kaikki havaitut korjaukset, joista on
tarkastuksessa mainittu. Varaston arvo on laskenut 2.247,18
vuodesta 2015.Tämä noudattelee tavoitetta, että varaston kierto
tulisi olla nopeampaa ja loppuvaraston arvoa tulisi saada alemmaksi.
Näin siihen ei sitoudu kaupungin varoja turhaan.
Varaston arvon lasku merkitään tuloslaskelmaan menon lisäyksenä
vuodelle 2016 ja näin ollen se heikentää osaston tulosta muutoksen
verran.
Varaston tarkastajien lausunto vuoden 2016 inventaariosta:
"Olemme pitäneet inventaarion Ylöjärven kaupungin Varikon
varastolla ja todenneet, että
* varaston arvo on vakiintunut 100 000 – 130 000 Euron haarukkaan, joka hyvä taso.
* varastoinventaariossa plus kirjaukset 21723,21 €
miinusmerkkiset kirjaukset 18123,95 € erotus tosin on vain 3599,26
€
* erotus tosin on vähäinen, noin 3 % mutta ääripäät huomioiden ero
on jo ( 21700 + 18100=39800€ ) merkittävä eli runsaat 30% varaston
inventaarioarvosta.
* kirjausten ja varaston toiminnassa on selkeitä puutteita. Eri
käyttäjäryhmät eivät selvästi ole omaksuneet varaston käyttösääntöjä ja sisäistäneet haetun tavaran kirjaamisen ja siten niiden
kustannusten kohdentamisen tärkeyttä. Ilmoitusta haetusta tavarasta
ei välttämättä edes tule, tai ilmoituksissa on puutteita.

Varaston henkilökunnan vähäisyys kärjistyy tilanteissa, joissa
vakituinen henkilöstö on poissa, lomalla, sairaana tms. Sijaisjärjestelmä ei nyt toimi. Toiminta ja toimitushäiriöt ovat mahdollisia.
Sijaisjärjestelmää on kehitettävä.
Sijaisten puuttuessa kirjaukset jäävät puutteellisiksi tai kirjautuvat
väärille momenteille, kun materiaalin noutaja ei välttämättä tiedä
noutamansa materiaalin oikeaa kirjausnimeä.
Kirjauksien taloudellinen ja väärä kirjaus tulee entistä tärkeämmäksi,
kun Vesilaitos on aloittanut omana Osakeyhtiönään ja Varikon
varasto on vastuussa oikeiden osien riittävyydestä ja hinnasta.
Varaston toimivuus on kaikkien käyttäjien etu ja siten myös
toiminnan tarkkuus kaikkien käyttäjien vastuulla.
24.1.2017 Ossi Sippola ja Sari Yrjänäinen"
Yhdyskuntatekniikan vastuualueella on selvityksen alla varaston
sähköisen hallinnan kehittäminen ja mahdollinen ohjelmiston vaihto.
Tämä tulee parantamaan varaston hallintaa tulevaisuudessa.
Nykyisellä varasto-ohjelmalla ei ole mahdollista esimerkiksi tehdä
ostoa työmailta, kun sieltä tulee tarvikkeiden palautusta. Näin ollen
varastossa on myös liikaa tavaraa kirjanpitoon nähden. Asia sisältyy
teknisen lautakunnan 19.1.2017 hyväksymään toimintasuunnitelmaan.
Varasto on aina työpäivinä auki kaupungin yleistyöaikaa noudattavan henkilöstön työaikoina.
Varaston sijaisuusjärjestelyt tullaan laittamaan ajantasalle kevään
aikana. Henkilöstöresurssit ovat asettaneet hieman haasteita
sijaisjärjestelyiden sujumisessa. Ongelmiin on kuitenkin reagoitu ja
asiaa hoidetaan. Asia sisältyy teknisen lautakunnan 19.1.2017
hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja on esitetty myös yksikön
yhdeksi tulospalkka-tavoitteeksi tulospalkkatyöryhmälle.
Ylöjärven Vesi Oy:lle muodostetaan kevään aikana oma varmuusvarasto, josta löytyy tarvikkeet työajan ulkopuolisiin lähtöihin.
Tarvikkeet hankitaan varaston toimesta ja myydään samantien
vesiyhtiölle. Näin vesihuoltolaitoksen toiminta on varaosien osalta
turvattuna kaikkina vuorokauden aikoina.
Lisätiedot:

Arja Kangasniemi, p. 050 599 9054,
arja.kangasniemi@ylojarvi.fi

Elinvoimajohtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy varaston inventaarion vuodelta 2016
ja merkitsee tiedoksi varaston tarkastajien lausunnon sekä

perustelutekstissä mainitut toiminnan kehittämistoimenpiteet.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Arja Kangasniemi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:45.
-----

