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Kokousaika Keskiviikko 22.9.2022 klo 15.07-16.22
Kokouspaikka Valtuustosali / Teams

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

Muut osallistujat Piia-Tuulia Rauhala, tarkastuslautakunnan sihteeri
                                               Ilari Soosalu, kunnanjohtaja
                                               Tero Suominen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Käsitellyt asiat §:t 1 – 6

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Askolassa   22.9.2022

Petri Hallikainen Piia-Tuulia Rauhala
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Askolassa 22.9.2022

Tanja Lehtikuusi Ari Forsberg
                                               Jäsen                                        Jäsen
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla 
vähintään kolm päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- 
ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja 
viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.9.2022. 

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 1

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

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 2

Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Lehtikuusi ja Ari Forsberg, 
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3 § KUNNAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN TILANNE

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tero Suominen ja kunnanjohtaja Ilari Soosalu kertovat 
organisaatiouudistuksen tilanteesta.

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 3

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

4 § ARVIOINTISUUNNITELMAN PÄIVITYS JA ARVIOINNIN TYÖOHJELMA

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten.  
Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet toteutuneet.

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. 
Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä.  
Valtuustokaudelle laadittu arviointisuunnitelma päivitetään ja vuositason työohjelma 
valmistellaan ja hyväksytään tässä kokouksessa sihteerin esityön pohjalta.

Tarkastuslautakunta 22.9.2021 § 4

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn arviointisuunnitelman vuosille 
2022 - 2024 ja työohjelman vuodelle 2022.

Päätös:        Ehdotuksen mukaan. 
  

5 § MUUT ASIAT

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 
kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 5

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.
Päätös: Muita asioita ei ollut. 
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6 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava 
valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa 
tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin 
lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 6

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: Ehdotuksen mukaan.
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