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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tark.ltk 21.9.2021 § 42

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tark.ltk 21.9.2021 § 43

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hakala Soile ja Soini Johanna.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TILINTARKASTUSTARJOUKSET, OPTION KÄYTTÖ VUOSILLE 2022 - 2023
Tark.ltk 13.8.2018, 47 §
Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla.
Hallintosäännön 96 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden
tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnan tytäryhteisön
tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen
ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta valmisteli tarjouspyyntöä Isonkyrön kunnan hallinnon ja
talouden tarkastuspalveluista tilivuosilta 2019-2021 sekä optiona tilivuosilta 20222023. Lisäksi pyydetään erilliset tarjoukset tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesta
tilintarkastuksesta Isonkyrön kunnan tytäryhteisöjen osalta. Hankintailmoitus
julkaistaan myös Hilma-ilmoituskanavalla.
Tarjouspyyntö lähetetään seuraaville:
1. BDO Audiator Oy, Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
2. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, Töölönlahdenkatu 3 A PL 1037,00101 Helsinki
3. PwC Julkistarkastus Oy, Itämerentori 2, PL 1015, 00101 Helsinki
4. Julkispalvelut EY OY, Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki
5. Deloitte JHTT-yhteisö Oy, Porkkalankatu 24, PL 122, 00181 Helsinki
6. Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy, Pakkahuoneenkatu 12 B, 90100 Oulu
7. Kuntatarkastajien Oy Clavis, Porrassalmentie 24 C 3, 50100 Mikkeli
8. Ab Vist Oy, Isorinteentie 155, 65410 Sundom
9. Helkiö Audit Oy, Peltokuja 2 B, 02730 Espoo
Tarjoukset pyydetään 15.10.2018 mennessä ja tarjouksen tulisi olla voimassa
28.2.2019 saakka. Lautakunta pyrkii saamaan esityksensä tilintarkastajan valinnasta
marraskuun valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan sihteeri valmistelee tarjouspyyntökirjeen lautakunnan
hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi seuraavaan kokoukseen.
___________
Tark.ltk 20.8.2018, 51 §
Lautakunnalle jaetaan tarjouspyyntökirje kokouksessa.
PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta hyväksyi tarjouspyyntökirjeen. Kirje on liitteenä.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja käy vielä tietyt kohdat läpi tarjouskirjeestä
toimistosihteeri Tarja Perkiön kanssa.
___________

Tark.ltk 16.10.2018, 60 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tarkastuslautakunta on saanut kaksi määräaikaan 15.10.2018 saapunutta tarjousta
Isonkyrön kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista, jotka ovat jättäneet
BDO Audiator Oy ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
Lisäksi on tullut sähköposti Deloitte JHTT-yhteisö Oy:ltä, jossa he ilmoittavat, että
eivät jätä tarjousta.
PÄÄTÖS:
Saapuneet tarjoukset avattiin ja niihin tutustuttiin. Tarjousten avaamisesta on laadittu
pöytäkirja. Lautakunta käsitteli ja hyväksyi laaditun tilintarkastustarjousten
vertailutaulukon.
Lautakunta päätti jatkaa seuraavassa kokouksessa tarjousten vertailua.
__________
Tark.ltk 31.10.2018, 66 §
PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta totesi KPMG Oy Ab:n tarjouksen olevan kokonaistaloudellisesti
edullisin. Laadittu pisteytystaulukko on pöytäkirjan liitteenä.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää:
1. valita vuosille 2019-2021 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Ilari Karhun
2. oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Erja Hakolan, kunnanjohtaja
Tero Kankaanpään ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturin neuvottelemaan
sopimuksen tarkemmista ehdoista,
3. antaa em. neuvottelijoille oikeuden tehdä sopimus vuosille 2019-2021 KPMG
OyAb:n kanssa tarjouspyynnön mukaisesti
4. antaa tarkastuslautakunnalle oikeuden neuvotella ja päättää mahdollisen option käytöstä vuosille 2022-2023.
___________
Kvalt 8.11.2018 § 38

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Tark.ltk 21.9.2021 § 44

PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta päätti, että
- toimittajan esitettyä tilaajalle hinnan tarkastusta optiovuosille pyydetään toimittajalta hintojen muutosperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan.
- jatketaan option käytön käsittelyä seuraavassa kokouksessa, kun hintojen
muutosperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan on saatu tilaajalta
Merkittiin, että tilintarkastaja Ilari Karhu poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi)
tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.13-18.20.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Pykälän käsittelyn jälkeen tilintarkastaja Ilari Karhu piti esittelyn tarkastuslautakunnan
tehtävistä sekä tilintarkastajan tehtävistä ja tarkastussuunnitelmasta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Tark.ltk 21.9.2021 § 45
Kuntalain 84 §:ssä mukaan kuntaorganisaation luottamushenkilö tai viranhaltija on
velvollinen tekemään sidonnaisuusilmoituksen tarkastuslautakunnalle.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa
yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla
voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
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 julkisessa 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.”
Tarkastuslautakunnan on mahdollista nimetä hallintopalveluiden hallintosihteeri sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjäksi.

PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta päätti, että
- nimetään sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjäksi hallintopalveluiden hallintosihteeri ja varapääkäyttäjäksi hallintopalveluiden toimistosihteeri.
- ilmoitusvelvollisuus koskee;
Merkittävä varallisuus
Lähtökohtaisesti omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on hankittu liiketai sijoitustoimintaa varten. Sellaista omaisuutta tai omistusosuutta, jota
ei ole hankittu tällaista tarkoitusta varten, ei tarvitse ilmoittaa.
Maan tai metsän omistus
Merkitystä voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat
omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Maan ja metsän omistaminen kunnassa voi tulla ilmoitettavaksi, mikäli henkilö kuuluu toimielimeen, joka käsittelee esimerkiksi kaavoitukseen liittyviä asioita tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa-asioita. Ilmoittaa tulee kohteen sijainti kaupunginosan, kylän tai tilan tarkkuudella sekä alueen suuruus neliömetreissä.
Osakkeenomistus
Merkitystä luottamustehtävän hoitamisen kannalta voi katsoa olevan
kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella tai muulla osakkeen-omistuksella. Merkittävän omistusosuuden viitearvona voidaan pitää sellaista
osake- tai muuta omistusta, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Viitearvo on vastaava kansanedustajien sidonnaisuus-ohjeessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä välittömiä että välillisiä omistuksia (esim. yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän kautta).
Ilmoittaa tulee omistuksen laatu ja kohde sekä omistusosuus. Ilmoitusvelvollisuus ei koske talletuksia eikä rahasto-osuuksia.
Henkilön omistaessa kunnan alueella sijoitusasuntoja tai liikehuoneistoja, ilmoittaa tulee kohteen sijainti kadunnimen tarkkuudella sekä
kunta.
Velka tai takaus
Ilmoitusvelvollisuus koskee velkoja, takauksia ja muita vastuita, jotka on
otettu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Sellaista velkaa, takausta tai
muuta sitoumusta, jota ei ole otettu tällaista toimintaa varten, ei tarvitse
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ilmoittaa. Siten ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi asunto-, autotai muuta lainaa, jos sen ottaminen ei liity liike- tai sijoitustoimintaan.
Ilmoittaa tulee velan tai muun vastuun suuruusluokka ja peruste.
Muut sidonnaisuudet
Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa
-

seuraavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus;
ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
-

kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen esittelijä
- lautakuntien esittelijät
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
Tark.ltk 21.9.2021 § 46
Lautakunnan jäsenet esittelevät pöytäkirjoista tekemiään havaintoja.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi lautakuntien pöytäkirjoista esille tulleet asiat.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Tark.ltk 21.9.2021 § 47
1. Kirjallisuushankinnat tarkastuslautakunnan työskentelyn tueksi
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.
2. Seuraava kokous

PÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta päätti, että
1. hankitaan lautakunnan jäsenille em. kirja.
2. seuraava kokous pidetään tiistaina 5.10.2021 ja kokoukseen pyydetään kuultavaksi perusturvajohtaja Merja Latvala sekä tekninen johtaja Petri Hänninen. Mikäli
jompikumpi on estynyt pyydetään tilalle hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi. Lautakunnan puheenjohtaja sopii tarkemman kokousaikataulun.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
21.9.2021

sivu
68

OIKAISUVAATIMUSOHJE TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 45
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tarkastuslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
•
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 42,43,44,46,47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 45
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

