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PÖYTÄKIRJA ORIPÄÄN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA
AIKA:

25.10.2018 klo 9.00 – 11.00

PAIKKA:

Kunnanvirasto, valtuustosali

LÄSNÄ:

Tarkastuslautakunta
Reijo Vainionmaa puheenjohtaja
Päivi Tuusa - Oksanen, varapuheenjohtaja
Sirpa Lötjönen, jäsen
Erkki Halkivaha, jäsen
Muut läsnäolijat
Hannu Laurila, JHTT- tilintarkastaja
Irmeli Isotalo, taloussihteeri, 9 §, klo 9.00 – 9.30
Kati Rekola, sosiaalijohtaja, 9 §, klo 9.00 – 10.00
Mika Virtanen, sivistysjohtaja/rehtori, 9 §, klo 10.00 – 10.38

8§
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.
9§
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.
Tarkastuslautakunta on 25.10.2017 päättänyt, että tarkastuslautakunnan pöytäkirja
tarkastetaan siten, että kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat
pöytäkirjan välittömästi kokouksen päätyttyä ja että lautakunnan pöytäkirja pidetään
nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan yleisessä tietoverkossa kunnassa käytössä
olevan menettelyn mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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Ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki
lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi
kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
10 §
VUODEN 2018 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tarkastuslautakunnan hyväksymään arviointisuunnitelmaan perustuen kokouksessa
kuullaan kunnanviraston johtoryhmän jäsenten selvitykset vuoden 2018
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tätä tarkoitusta varten
kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja ja sivistysjohtaja/rehtori.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta kuulee selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta sekä merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
11 §
SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE
Kuntalain 84 §:ssä on annettu määräykset kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan
sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja tarkastuslautakunnan tehtävistä
sidonnaisuusvelvollisuuden noudattamisen valvonnassa ja käsittelyssä.
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.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollisia tekemään uuden
ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Sidonnaisuuksista on pidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Kunnalle mahdollisesti toimitetut sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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Ehdotus:
Tarkastuslautakunta toteaa kunnalle mahdollisesti toimitetut sidonnaisuusilmoitukset,
käsittelee ja hyväksyy ilmoitukset sekä saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta totesi ja käsitteli seuraavat jätetyt sidonnaisuusilmoitukset: Erkki
Halkivaha, Taru Ojanperä, Mika Kuismin ja Tarmo Kankare.
12 §
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 22.5.2018 klo 9.00.
13 §
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedokseen tilintarkastuksen työohjelman 2018.

Reijo Vainionmaa
Puheenjohtaja

Päivi Tuusa - Oksanen
Varapuheenjohtaja

Erkki Halkivaha
Jäsen

Sirpa Lötjönen
Jäsen

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:

