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PÖYTÄKIRJA ORIPÄÄN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA
AIKA:

21.10.2020 klo 9.00 – 12.10

PAIKKA:

Kirjasto, Rasinkuja 2, Oripää

LÄSNÄ:

Tarkastuslautakunta
Reijo Vainionmaa puheenjohtaja
Päivi Tuusa - Oksanen, varapuheenjohtaja
Erkki Halkivaha, jäsen
Sirpa Lötjönen, jäsen
Muut läsnäolijat
Seija Hakamäki, JHT- tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
Mika Virtanen, sivistysjohtaja §11, klo 9.25 - 9.55
Aki Vuorinen, rakennusmestari § 11, klo 9.55 – 10.25
Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja §11, klo 10.25 – 10.40
Irmeli Isotalo, taloussihteeri § 11-12, klo 10.40 – 11.10, 11.35 – 12.10
Timo Tolppanen, kunnanjohtaja § 11-12, klo 11.10 – 12.10

9§
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.
10 §
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
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nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan yleisessä tietoverkossa kunnassa käytössä
olevan menettelyn mukaisesti
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki
lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi
kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

11 §
VUODEN 2020 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tarkastuslautakunnan hyväksymään arviointisuunnitelmaan perustuen kokouksessa
kuullaan kunnanviraston johtoryhmän jäsenten selvitykset vuoden 2020
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tätä tarkoitusta varten
kokoukseen on kutsuttu, sivistysjohtaja, rakennusmestari, sosiaalijohtaja,
kunnanjohtaja ja taloussihteeri.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta kuulee selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta sekä merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta kuuli selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta sekä merkitsi ne tietoonsa saatetuksi.

12 §
VUOSILLE 2019-2023 LAADITUN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN OHJELMAN
TOTEUTUMINEN
Oripään kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 osoitti taseeseen kertynyttä alijäämää.
Kuntalain (110 §) mukaisen talouden tasapainovaatimuksen sekä alijäämän
kattamisvelvollisuuden mukaisesti kuntaan laadittiin talouden tasapainottamisohjelma
vuosille 2019-2023 (alijäämän kattamiskausi).
Tarkastuslautakunnan tulee (KL 121 §) arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä tilikaudella. Arvio tehdään
kunnanhallituksen toimintakertomuksen yhteydessä esittämän selvityksen ja
mahdollisten muiden kunnan talouden asemaa kuvaavien tietojen perusteella.
Kokouksessa kuullaan kunnanjohtajan ja taloussihteerin selvitykset talouden
tasapainottamisen ohjelman tähänastisesta toteutumisesta sekä arvioidaan
alustavasti toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta.
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Ehdotus:
Tarkastuslautakunta
1) kuulee selvitykset talouden tasapainottamisen ohjelman tähänastisesta
toteutumisesta sekä merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.
2) arvioi alustavasti voimassa olevassa talouden tasapainottamisohjelmassa
hyväksyttyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta
1) kuuli selvitykset talouden tasapainottamisen ohjelman tähänastisesta
toteutumisesta sekä merkitsi ne tietoonsa saatetuksi.
2) arvioi alustavasti, että voimassa olevassa talouden tasapainottamisohjelmassa
hyväksytyt toimenpiteet eivät ole riittäviä eikä niiden toteutuminen ole kaikilta osin
realistista. Merkittiin tietoon saatetuksi, että suunnitelman päivittäminen on
valmistelussa.

13 §
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös:
Seuraava kokous päätettiin pitää 19.5.2021 klo 9.00.

14 §
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Muita asioita ei tullut esille.

Reijo Vainionmaa
Puheenjohtaja

Päivi Tuusa-Oksanen
Varapuheenjohtaja

Erkki Halkivaha
Jäsen

Sirpa Lötjönen
Jäsen

Seija Hakamäki
Pöytäkirjanpitäjä
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