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Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät: 

PÖYTÄKIRJA ORIPÄÄN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 
 
AIKA:   30.5.2018 klo 9.00 – 12.05. 
 
PAIKKA:  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
LÄSNÄ:  Tarkastuslautakunta 
  Päivi Tuusa - Oksanen, varapuheenjohtaja 
  Erkki Halkivaha, jäsen 
  Sirpa Lötjönen, jäsen 
  Rauno Mäentausta, varajäsen, 3 §, klo 9.48 -   
         
  Muut läsnäolijat 
  Hannu Laurila, JHTT- tilintarkastaja 

Pekka Paju, kunnanjohtaja, 3 §, klo 9.50 – 10.38 
Kati Rekola, sosiaalijohtaja, 3 §, klo 9.30 – 9.48 
Mika Virtanen, sivistysjohtaja/rehtori, 3 §, klo 9.49 – 10.58 

 
 
1 § 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettu 
kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Lautakunnan kokouksissa 
tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.  

 
 Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
 
 Puheenjohtaja: 
 Puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
 Puheenjohtaja: 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   
 
2 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

Oripään kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta 
päättää toimielin itse. Aiemmin tarkastuslautakunnan pöytäkirja on tarkastettu siten, 
että kaikki saapuvilla olevat lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat 
pöytäkirjan.  Pöytäkirja on laadittu ja tarkastettu välittömästi kokouksen päätyttyä.  
 
Kuntalain 140.1 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja 
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.  Kuntalain 140.3 §:n mukaan kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
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Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät: 

Ehdotus: 
Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki 
lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi 
kokouksen päätyttyä.  
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
3 § 
VUODEN 2017 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN; 
Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely 
 

Kunnanhallitus on 9.4.2018 pitämässään kokouksessa allekirjoittanut vuoden 2017 
tilinpäätöksen.  Kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja ja sivistysjohtaja/rehtori esittelevät 
kokouksessa tilinpäätöstä ja sen pohjalta vuoden 2017 tavoitteiden toteutumista. 

 
 Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta kuulee vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja 
merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.    

 
 Päätös: 
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
4 § 
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston 
käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.   
 
Kuntalain mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 
kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  Kertomuksessa on esitettävä, onko 
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen 
toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää 
vastuuvapaus. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 
 
Kunnanhallitus on allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen 9.4.2018 pitämässään 
kokouksessa. 
 
Tilivuotta 2017 koskeva tilintarkastuskertomus on liitteenä.  

 
Ehdotus: 
 

 Tarkastuslautakunta 
 
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja 
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2) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan 
hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017. 

 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Pöytäkirjamerkintä: 
Varapuheenjohtaja Päivi Tuusa – Oksanen ei esteellisenä osallistunut asian 
käsittelyyn sivistyslautakunnan osalta.  Sivistyslautakunnan käsittelyn ajaksi valittiin 
tilapäiseksi puheenjohtajaksi Erkki Halkivaha.  
 

 
5 § 
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 
 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät 
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 
Valtuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään 
kuntalain mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman.  Hallituksen tehtävänä on johtaa 
kunnan hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 

 
Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien 
selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen 
perusteella tarkastuslautakunta esittää valtuustolle arvionsa siitä, ovatko sen 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 
Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointityönsä tuloksista 
arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen asiakirja, jolla 
lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointitehtävänsä. 
 
Luonnos arviointikertomukseksi vuodelta 2017 esitellään kokouksessa.   
 
Ehdotus: 
Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen ja esittää sen 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.   

 
Päätös: 
Tarkastuslautakunta päätti allekirjoittaa liitteenä olevan vuoden 2017 
arviointikertomuksen ja esittää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.  

  
 
 
6 § 
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 
 
 Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.  
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 Päätös: 
 Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 25.10.2018 klo 9.00. 
  
 
7 § 
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  
 
 Päätös: 
 Merkittiin tiedoksi muistio vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksesta. 

 
 
 
 
 
Päivi Tuusa – Oksanen  Erkki Halkivaha 

 Varapuheenjohtaja  Jäsen 
 Kokouksen puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 Sirpa Lötjönen  Rauno Mäentausta 
 Jäsen   Varajäsen 
 
 
 
 
 Hannu Laurila 
 Pöytäkirjanpitäjä  
 
 
  
    
 
 
 
  
 
  
  


