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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä  
Läsnä Suoknuuti Mikko puheenjohtaja  
 Törönen Katriina varapuheenjohtaja  
 Jokimies Riku jäsen  
 Karhu Minna jäsen  
 
Muu Tuomela Ulla-Maija vastuullinen tilintarkastaja  
 Kärkkäinen Antti pöytäkirjanpitäjä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Laillisuus ja  
päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön mää-

räyksiä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kutsun antaa puheenjoh-
taja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tar-
kastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-
nistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 
  Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja 

puheoikeus. 
 
  Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
 
  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös 
 

 
Pöytäkirjanpitäjän valinta Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tar-

kastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan 
ulkopuolelta. 

 
Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi Antti Kärkkäisen tilintarkastusyh-

teisö BDO Audiator Oy:stä 
 
Päätös   
_________________________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjan-

pitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
  Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 
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Puheenjohtajan ehdotus 

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi… 
 
Päätös   
 
______________________________________________________________________________________ 
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25 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
TarkltkM 06.10.2021       
       

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 
määräyksiä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kutsun 
antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 

  
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokouskutsu ja esityslista on 
lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle 29.9.2021. 

    
 

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä 
olevien jäsenten lukumäärän nähden päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös    
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26 
Pöytäkirjanpitäjän valinta 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. 
Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai 
lautakunnan ulkopuolelta. 

    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi Antti Kärkkäisen 
tilintarkastusyhteisö BDO Audiastor Oy:stä. 
 

Päätös    
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27 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla 
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 
pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.  

    
 

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirja tarkstetaan siten, että seuraavat kaksi 
tarkastusvuorossa olevaa tarkastavat pöytäkirjan. 
 

Päätös    
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28 
Esittely lautakunnan kokouksessa 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Hallintosäännön 71 § mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään 
ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.  
Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön 15 luvun 
määräyksiä.    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää, että päätöksenteko tarkastuslautakunnassa 
tapahtuu puheenjohtajan esittelyn pohjalta. 
 

Päätös    
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29 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

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.    
 

Päätösehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös     
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30 
Esteellisyydet 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuudesta esteellisyydestä on 
voimassa, mitä kuntalain §:ssä 75 ja hallintolain §:ssä 27 ja 28 säädetään.  

 
Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai 
asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen 
asian käsittelyssä. 
 
Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus, 
kuten jäsenyys kunnan muussa toimielimessä tai konserniyhteisön 
hallituksessa.  
 
Tarkastuslautakunnan jäsenen on tässä vaiheessa perusteltua ilmoittaa 
tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet. Asiakohtaisista 
esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen 
ilmetessä.  

    
 

Päätösehdotus Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään 
pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan 
jäsenet ilmoittavat välittömästi. 
 

Päätös    
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31 
Lautakunnan tietojensaantioikeus ja jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa 
koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta 
tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän 
hoitamiseksi. 
 
Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää 
lautakunnan päätöstä. 

 
Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että 
lautakunnalle toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kannalta keskeisiä 
asiakirjoja.  

 
Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista 
havainnoistaan muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan työskentelyä ja 
arviointikertomuksen laatimista.  
    
 

Päätösehdotus Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännömukaisesti mm. seuraavat 
asiakirjat: 
- kunnan strategia 
- talousarvio ja -suunnitelma 
- osavuosikatsaukset tai muut kunnan kokonaiskehitystä kuvaavat raportit 
- tilinpäätökset 
- henkilöstöraportti 
 
Toimielinten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta. 
 

Päätös    
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32 
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Kuntalain §:n 121 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi 
arviointisuunnitelman tilikausille 2021 - 2024. Tarkastuslautakunta voi 
halutessaan saattaa arviointisuunnitelman valtuustolle tiedoksi. 
Arviointisuunnitelmaa voidaan valtuustokauden aikana päivittää, jos 
kunnan tilanne sitä vaatii. 
 
Edellisen lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikaudelle 2021 sisäisen 
työohjelman. 
 
Arviointisuunnitelma 2021-2024 ja arvioinnin työohjelma 2021 on toimitettu 
jäsenille sähköpostitse asian käsittelyä koskevana oheismateriaalina.  

    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2021 
- 2024 sekä sisäisen työohjelman vuodelle 2021. 
 

Päätös    
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33 
Tilintarkastajan työohjelma 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      

Tilintarkastaja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan 
työohjelmansa.    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan 
työohjelman vuodelle 2021. 
 

Päätös    
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34 
Tarkastuslautakunnan talousarvio tilikaudelle 2022 
 
TarkltkM 06.10.2021       
7/02.02.00/2021    

Kuntalain §:n 121 mukaan tarkastuslautakunta valmistelee esityksen 
kunnanhallitukselle arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.  

    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta  esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvionsa vuodelle 2022. 
 

Päätös    
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35 
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
 
TarkltkM 06.10.2021       
22/00.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija Tilintarkastaja Antti Kärkkäinen puh. 050 4700 373 

 
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi 
olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria 
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. 
Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet 
muutokset. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain 121 

§:n mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. 
 

Esittelijä    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta pyytää keskushallintoa lähettämään 
ilmoitusvalvollisille tiedustelut sidonnaisuuksista. Tarkastuslautakunta 
käsittelee sidonnaisuusilmoitukset viimeistään joulukuun 2021 
kokouksessa. 
 

Päätös    
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36 
Tarkastuslautakunnalle suunnattuja koulutuksia 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      
 
 
Valmistelija Tilintarkastaja Antti Kärkkäinen, puh. 050 4700 373 

 
Tarkastuslautakunnalle suunnattuja koulutuksia on tarjolla mm. seuraavasti 
(koulutusohjelmat toimitettu sähköpostitse jäsenille tiedoksi): 
 
1. Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari, FCG Efeko Oy 

 
Koulutus toteutetaan samansisältöisenä 30.9, 21.10 ja 2.11 (9.00-12.00). 
 
2. Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 7.10-8.10.2021, FCG Efeko Oy 

ja BDO Oy 
 

3. Tarkastuslautakuntien peruskoulutus, BDO Oy.  
 

Asiakkaalle räätälöity koulutus tarkastuslautakunnan roolista, arvioinnin 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutusaika sovitaan asiakkaan 
aikataulujen mukaan, kesto 3-5 tuntia. Hinta perustuu tarjoukseen. 
Saatavilla räätälöityjä koulutuksia myös arviointikertomuksen laadintaan ja 
arvioinnin käytännön toteuttamiseen. 

 
4. Arviointiseminaari (webinaari) 10.11-11.11.2021, KPMG Oy 
 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja    
 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää osallistumisesta koulutuksiin. 
 

Päätös    
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37 
Muut asiat 
 
TarkltkM 06.10.2021       
      
 
 
Valmistelija Tilintarkastaja Antti Kärkkäinen, puh. 050 4700 373 
    

 
Päätösehdotus Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 

Päätös    
 


