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Rikkola Riitta
Suoknuuti Mikko
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Mäkelä Piia
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Ylönen Arto
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Kärkkäinen Antti

Klo
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12:00 - 15:00
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Tehtävä
puheenjohtaja
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kunnanjohtaja
hallintojohtaja
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tilintarkastaja/pk:n
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etäyhteys

________________________________________________________________________________
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään
lautakunnan päättämällä tavalla. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä
edustajaansa lautakunnan kokouksiin.
Kokouskutsu on lähetetty postitse lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle
31.8.2020.

Puheenjohtajan ehdotus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnäolevien
jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
tarkastustapa

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.9.2017 päättänyt, että
tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla
valitun jäsenen toimesta.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Rikkola ja Antti Vanhala.
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Allekirjoitukset
Ismo Kärhä
Puheenjohtaja

Antti Kärkkäinen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
19 - 23
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 28.10.2020

Riitta Rikkola

Antti Vanhala

_______________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto 29.10.2020
Sirpa Sivula
Palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Tarkltk 16.09.2020 § 19

Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan,
jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy. Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti ehdotetut
muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään. Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia kokousteknisistä
menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään ja puheenvuorot
pyydetään.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Asia 23 käsiteltiin ennen asiaa 21. Muuten asiat käsiteltiin esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallinto- ja talouskatsaus
Tarkltk 16.09.2020 § 20

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Arto Ylönen ja hallintojohtaja Otto
Koskela antamaan hallinto- ja talouskatsauksen tarkastuslautakunnalle.
Katsauksessa käsitellään seuraavat asiat:
- arvio talousarvion toteutumisesta
- korona-pandemian vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen
- kunnan henkilöstö
- kunnan strateginen suunnittelu ja arvio kunnan strategian toteutumisesta
- omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisen ja toimivuuden arviointi
- kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen ja toimivuuden arviointi
- mahdolliset muut ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Arto Ylönen ja Otto Koskela poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2020
Tarkltk 16.09.2020 § 21

Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee tilintarkastuksen työohjelman
vuodelle 2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämä asia käsiteltiin asian 23 jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Arviointisuunnitelma vuodelle 2020
Tarkltk 16.09.2020 § 22
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan arviointityö tulee perustua
ennalta laaditun arviointisuunnitelmaan.
Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointisuunnitelmasta ja päättää
kokousaikataulusta vuoden 2020 arvioinnin osalta.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Arviointisuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa tehdyin täydennyksin.
Merkittiin, että Ulla-Maija Tuomela poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 14.55.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakunnan talousarvion 2020 toteutuminen ja vuoden 2021 talousarvion valmistelu
Tarkltk 16.09.2020 § 23

Tarkastuslautakunnan talousarvion 2020 toteutuma ajalta 1-8 2020 esitellään kokouksessa.
Tarkastuslautakunta valmistelee tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 valtuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuman tiedoksi.
Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021 ja
toimittaa ehdotuksen keskushallinnolle sisällytettäväksi talousarvioehdotukseen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Talousarvion 2020 toteutuminen merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa valtuustolle, että tarkastuslautakunnan talousarvio 2021 on sama kuin talousarvio 2020. Ehdotus toimitetaan
keskushallinnolle sisällytettäväksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 19 - 23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät:
HLL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusoikeus
OikaisuvaatimusViranomainen
Oikaisuvaatimus-aika
ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän tarkastuslautakunnalle, os. Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Valitusviranomainen:
1.Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:

Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
2. Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, markkinaoikeus@oikeus.fi

Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät:
Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusosoituksesta annetaan erillisellä liitteellä.
3. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

valitusaika xx pv, pykälät:

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
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