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Kokousaika Keskiviikko 25.5.2022 klo 15.00
Kokouspaikka Teams/ valtuustosali

LÄSNÄ

                                               Petri Hallikainen, puheenjohtaja
Ari Forsberg, varapuheenjohtaja
Jouko Lahtinen, jäsen
Kati Keskisarja, jäsen,
Tanja Lehtikuusi, jäsen

Muut osallistujat

Piia-Tuulia Rauhala, tilintarkastaja ja pöytäkirjanpitäjä
                                                Eija Kokko-Petäjäjärvi arvioinnin asiantuntija BDO Oy
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56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun
antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-
puvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokouskutsu on toimitettu
jäsenille 13.5.2022.

Tarkastuslautakunta 25.5.2022§56

Ehdotus pj:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastuslautakunta25.5.2022§57

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tästä ko-
kouksesta laadittava pöytäkirja.

Päätös:

58 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tarkastuslautakunta25.5.2021§58

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.
Päätös:

59 § TILINTARKASTAJAN LOPPURAPORTOINTI JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSIT-
TELY

Kunnanhallitus on 30.3.2022 § 90 käsitellyt ja allekirjoittanut kunnan vuoden 2021 tilinpää-
töksen ja antanut sen tilintarkastettavaksi sekä päättänyt saattaa tilinpäätöksen tarkastuslauta-
kunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös on esitelty tarkas-
tuslautakunnalle.
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Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta ker-
tomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee tar-
kastuslautakunnalle yhteenvedon tilivuoden 2021 tilintarkastuksesta sekä tilintarkastuskerto-
muksen.

Tarkastuslautakunta 25.5.2022 § 59

Ehdotus pj.:

Tarkastuslautakunta

1 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, ja

2 ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hal-
lintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. -
31.12.2021.

Päätös:

60 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta ja allekirjoittaa sen.

Tarkastuslautakunta 25.5.2022 § 60

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen,
- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitukselta ja toimialoilta pyydetään vastineet arvi-

ointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanval-
tuustolle lokakuun loppuun mennessä.

Päätös:

61 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta25.5.2022§61
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Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan
                    mahdollisesti esille nostamat asiat.
Päätös:

62 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaati-
muksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviran-
omainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikai-
suvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai
asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta25.5.2022§62

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään
pöytäkirjaan.
Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai
valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös:


