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KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

No

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
Antti Nyrhisen varajäsen

Perkiö Tarja

toimistosihteeri

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

19 - 26

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Erja Hakola

Tarja Perkiö

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

30.6.2017

Allekirjoitus

Jarkko Karhu
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

20

Hakola Erja
Karhu Timo
Karhu Jarkko
Nyrhinen Antti
Varo Raili
Komsi Mika

(ja läsnäolon peruste)

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

5/2017

Timo Karhu

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi pe 30.6.2017.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä

27.6.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tark.ltk 19 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tark.ltk 20 §

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Karhu ja Timo Karhu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET SEKÄ LAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA
Tark.ltk 21 §
Hallintosäännön 147 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksenpitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Hallintosäännön 93 § mukaan: ”Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus
lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan
muutoin 15 luvun määräyksiä. Tarkastuslautakunta valitsee lautakunnalle sihteerin.”
Kunnanvaltuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat sekä pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
huomioon ottaen ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteista.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja tiedustelee tilintarkastajalta osallistumishalukkuutta tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunta sopii edellisessä kokouksessa seuraavan kokouksen päivämäärän. Puheenjohtaja voi tarpeen vaatiessa kutsua lautakunnan koolle. Kokouksia pyritään pitämään kerran kuukaudessa (poislukien heinäkuu).
Esityslistat ja pöytäkirjat pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa
www.isokyro.fi . Pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavan viikon
perjantaina. Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä jo pe 30.6.2017
viraston kiinniolon vuoksi.
Valittiin toimistosihteeri Tarja Perkiö lautakunnan sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Tark.ltk 22 §
Kuntalain 84 §:ssä mukaan kuntaorganisaation luottamushenkilö tai viranhaltija on velvollinen tekemään sidonnaisuusilmoituksen tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei
ole ilmoitettu.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Tämä tarkoittaa, että sidonnaisuusilmoitukset annetaan pääsääntöisesti valtuustokauden alkaessa.
Tarkastuslautakunta vie ilmoitukset valtuustolle tiedoksi säännöllisesti. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan, tarkastuslautakunta vie ilmoitukset vuosittain (1-2
kertaa vuodessa) valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä
tietoverkossa ennen valtuustolle tiedoksi viemistä. Oleellista on, että rekisteri
on ajantasainen.
Sidonnaisuusilmoituksiin saattaa poikkeustapauksissa sisältyä salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettävää tietoa ei julkaista tietoverkossa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja ja, että salassa pidettävää taikka tarpeettomia tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoitukset, joihin sisältyy salassa
pidettävää tietoa, käsitellään valtuustossa suljetussa kokouksessa.
Hallintosäännön 95 §:n mukaan: ” Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84
§:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja
huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan
verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta nimeää henkilön, joka hyväksyy sidonnaisuusrekisterin ilmoitukset.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. ”
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tarkastuslautakunnan on mahdollista nimetä toimistosihteeri Tarja Perkiö sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjäksi.
PÄÄTÖS:

Nimettiin Tarja Perkiö sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjäksi ja hänen
varalleen Tarja Soini.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN SISÄISESTÄ TYÖNJAOSTA PÄÄTTÄMINEN 2017-2021
Tark.ltk 23 §

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviä ovat;
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen
sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa
koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta
syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi
antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Hallintosäännön 94 § mukaan : ”Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on
1.

2.

3.

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä
muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä
tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat,
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja
sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.
Edelliset tarkastuslautakunnat ovat jakaneet tehtäviä siten, että jäsenet perehtyvät tiettyihin luottamuselinten päätöksiin tai niin, että jokaiselle jäsenelle
toimitetaan kaikkien luottamuselinten päätökset.
Tarkastuslautakunnan tulisi päättää, miten pöytäkirjat toimitetaan jäsenille.
PÄÄTÖS:

Lautakunta päätti pöytäkirjojen toimittamisesta seuraavaa:
-

Erja Hakola

kaikki pöytäkirjat paperisina

-

Timo Karhu

kaikki pöytäkirjat paperisina

-

Jarkko Karhu

lukee kaikki pöytäkirjat kunnan nettisivuilta
tarvittaessa pyytää paperisena

-

Antti Nyrhinen

elinkeino- ja kaavoitusjaosto sekä perusturvaltk
paperisina, lukee muut kunnan nettisivuilta
tarvittaessa pyytää paperisena

-

Raili Varo

sivistysltk paperisena, lukee muut kunnan nettisivuilta, tarvittaessa pyytää paperisena

Lautakunnan jäsenet hakevat pyydetyt pöytäkirjajäljennökset kunnan
neuvonnasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisäksi lautakunta päätti, että jäsenet perehtyvät tiettyihin lautakuntien päätöksiin seuraavasti:
-

Erja Hakola
Timo Karhu
Jarkko Karhu
Antti Nyrhinen

-

Raili Varo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

hyvinvointilautakunta
ympäristölautakunta
tekninen lautakunta
perusturvalautakunta,
elinkeino- ja kaavoitusjaosto
sivistyslautakunta

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTUKSET 2017
Tark.ltk 24 §
Edellisten tarkastuslautakuntien jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua koulutukseen kerran vuodessa.
Tarkastuslautakunnan jäsenet voivat osallistua järjestettäviin koulutuksiin kerran vuodessa. FCG järjestää tarkastuslautakuntien koulutuspäiviä.

PÄÄTÖS:

Kaikki lautakunnan jäsenet pitivät tarpeellisena koulutukseen osallistumista.
Timo Karhu on jo aikaisemmin osallistunut ko. koulutukseen.
Todettiin, että koulutusmäärärahaa on varattava talousarvioon riittävästi.
Ensisijainen koulutuspäivä on 30.8.2017 Seinäjoella. Mikäli ko. koulutus ei toteudu, osallistutaan joko Tampereella tai Oulussa järjestettävään tilaisuuteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJALLISUUSHANKINNAT TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELYN TUEKSI
Tark.ltk 25 §
Audiator-yhtiöiden julkaisemassa Tarkastuslautakunta osana kunnan valvonta- ja arviointijärjestelmää - tehtävät muuttuvassa kuntaympäristössä -kirjassa
käsitellään muun muassa: tarkastuslautakunnan tehtäviä, arviointityötä, tuloksellisuuden arviointia, vaikuttamista arviointiraportin kautta ja tarkastuslautakuntien työtä yhteistoiminta-alueella.

PÄÄTÖS:

Päätettiin, että hankitaan lautakunnan jäsenille em. kirja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Tark. ltk 26 §
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 15.6.2017, § 33/
Kunnan konserniohjeet.
Lautakunnan seuraava kokous pidetään ti 8.8.2017 klo 18.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Mahdollisesta päivämäärämuutoksesta puheenjohtaja lähettää sähköpostia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

