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Ptk tark. 
 
 

Miehikkälän kunnanvaltuusto 

 
Aika 20.09.2021 klo 18:00 - 18:09 
 
Paikka Koulukeskus 
 
Käsitellyt asiat 
 
 
 

Otsikko Sivu  

§ 40 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 4 
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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Heinonen Jari kunnanvaltuuston pj  
 Astola Matti kunnanvaltuuston 1. vpj, Mi  
 Kallio Heikki kunnanvaltuuston 2. vpj  
 Alastalo Tarja jäsen  
 Hallikainen Jukka jäsen  
 Heino Sari jäsen  
 Husu Sirpa jäsen  
 Korpela Jani jäsen  
 Korpela Marko jäsen  
 Korpela Markku jäsen  
 Kuikka Pauliina jäsen  
 Laapas Asko jäsen  
 Pakkanen Raimo jäsen  
 Rikkola Riitta jäsen  
 Salmela Joonas jäsen  
 Suoknuuti Kari jäsen  
 Suoknuuti Mikko jäsen  
 Törönen Katriina jäsen  
 Ylä-Kotola Juho jäsen  
 
 
Muu Ylönen Arto esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
 
 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja 

annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama 
kutsuaika on säädetty valtuuston 29.3.2004 hyväksymän työjärjestyksen 8 
§:ssä. Kuntalain 103 §:n mukaan valtuuston on päätösvaltainen, kun 
vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 
  Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 16.9.2021 valtuutetuille, 

kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. 
 
  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus.   
 
Päätös  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Pöytäkirjan tarkastustapa 
 
  Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 

kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin 
asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 
ääntenlaskijoina. 
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Ptk tark. 
 
 

 
Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jukka Hallikainen ja Sari Heino. 
 
Päätös  Pötäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Hallikainen ja Sari Heino. 
 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Jari Heinonen Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

40 - 40 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 22.9.2021 
 
 
 
 Jukka Hallikanen Sari Heino 
     

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Miehikkälän kunnantalo 23.09.2021  
 
 
  Marja Kauppila 
  Toimistosihteeri 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 13.09.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 40 20.09.2021 
 

 

 
Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 
 
KhMi 13.09.2021 § 138  
  
 
 

 
Khall 21.6.2021 § 105 KuntaL:n 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallin-

non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lauta-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
 KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikau-

deksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 
 
 Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on neljä (4) jäsentä 

joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 
 
 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-

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

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-
sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimas-
sa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattama-
tonta alijäämää; 

 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittami-
sesta; 

 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioiksi. 

 
 KuntaL:n 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
 
 1) kunnanhallituksen jäsen; 
 2) pormestari ja apulaispormestari; 
 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormesta-

rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita kos-
kevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 

 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa; 

 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
   
 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-

mentti: 
 
 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimis-

sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 13.09.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 40 20.09.2021 
 

 

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 

toimikauttaan 1.8.2021- 31.5.2025 vastaavien vuosien hallinnon ja talou-
den tarkastamista varten tarkastuslautakunnan, jossa on neljä (4) jäsentä 
ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. 

 
 Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto ni-

meää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
Kvalt 09.08.2021 § 25  
 
Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan jäseniksi 

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 seu-
raavat henkilöt: 

 
 Mikko Suoknuuti  (Pekka Ruoppa) 
 Minna Karhu   (Eini Tulkki) 
 Katrina Törönen  (Päivi Urpalainen) 
 Riku Jokimies  (Aleksei Kumpulainen) 
 
 Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Suoknuuti ja varapuheenjohtajaksi Katriina 

Törönen. 
 __________  
 
KhMi 13.09.2021 § 138  
 

 

 Miehikkälän kunnanjohtaja 
Päivi Urpalainen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä 
tarkastuslautakunnan varajäseneksi. 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee  

tarkastuslautakunnan varajäsen Päivi Urpalaisen tilalle uuden varajäsenen  
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2021 - 31.5.2025.    
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 13.09.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 40 20.09.2021 
 

 

 
KvMi 20.09.2021 § 40    
3/00.00.01.01/2021    
 
     
Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan 

varajäseneksi Marjatta Retzlafin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2021-
31.5.2025. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 40 

 

VALITUSOSOITUS 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun-
nallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikai-
suvaatimuksen.  

 
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

 kunnan jäsen. 
 

Valitusaika 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimei-
senä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valitusviranomainen 
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO   
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 5642 501  
Puhelinnumero: 029 5642 502 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa il-
moitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hal-
lintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Miehikkälän kunnan 
kirjaamosta.  

 
Postiosoite: Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä    
Sähköpostiosoite: miehikkala@miehikkala.fi 
Puhelinnumero: 05 74 901  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09 :00 - 15:00. 

 
Pöytäkirja on 23.9.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 

 
 


