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Kokousaika
Kokouspaikka

torstai 19.11.2020 klo 17.00 – 18.50
Etäkokous (Teams)

LÄSNÄ

Arto Kujala, puheenjohtaja
Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja
Anni Simola, jäsen
Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)

POISSA

Mirja Hovén, jäsen
Markku Rantanen, jäsen

Muut osallistujat

Antti Kärkkäinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
Päivi Lempiö, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, klo 17.00-18.24, 51§
Pia Aaltonen, sivistystoimen johtaja, klo 17.00-18.24, 51 §
Thelma Julia Lill-Smeds, varhaiskasvatuspäällikkö, klo 17.00-17.40, 51§

Käsitellyt asiat

§:t 49 – 54, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala
puheenjohtaja
Pöytäkirja tarkastettu (sähköpostivastauksen päiväys)
Jan-Erik Lill-Smeds
.2020
Anni Simola
.2020
Ilkka Ceder
.2020
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla
vähintään kolme päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puhe-oikeus. Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä
luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan
kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa
lautakunnan kokouksiin.
Kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää myös
sähköisenä. Maassamme vallitsevien poikkeusolojen vuoksi tarkastuslautakunnan
kokous on perustelua järjestää sähköisenä. Kokouslinkki sähköiseen kokoukseen on
toimitettu sähköpostiviestinä esityslistan toimittamisen yhteydessä.
Kokouskutsu ja kokouslinkki on lähetetty jäsenille 6.11.2020.

50 §

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös:

Esityslistan mukaisesti.
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SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS
Tarkastuslautakunta
on
kutsunut
sivistystoimenjohtaja
Pia
Aaltosen,
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiön ja varhaiskasvatuspäällikkö Thelma
Julia Lill-Smedsin kokoukseen antamaan sivistystoimen hallinto- ja talouskatsauksen.
Katsauksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
Varhaiskasvatus:
ajankohtaiskatsaus varhaiskasvatukseen (toiminta, talous, tilat,
henkilökunta, lapsimäärät yms.)
Sivistystoimen hallinto- ja talouskatsaus
katsaus hallintoon ja päätöksentekoon (ajankohtaiset asiat)
arvio talousarvion 2020 toteutumisesta
onnistumiset, kehittämiskohteet, riskit ja haasteet
koronavaikutukset sivistystoimeen
arvio tulevasta kehityksestä (2021 talousarvio)
muut ajankohtaiset asiat

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee sivistystoimen katsauksen tiedoksi.

Asian käsittely:
Jan-Erik Lill-Smeds ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään
varhaiskasvatusta koskevaa katsausta ja poistui kokouksesta katsauksen
ajaksi, klo 17.03-17.40.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Jan-Erik Lill-Smeds ei esteellisenä osallistunut
varhaiskasvatuksen katsauksen käsittelyyn (esteellisyysperuste
HallintoL 28.1 §).
Merkittiin, että Thelma-Julia Lill-Smeds poistui kokouksesta
varhaiskasvatuksen katsauksen jälkeen klo 17.40.
Merkittiin, että Päivi Lempiö ja Pia Aaltonen poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.24.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA JA
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021
Tarkastuslautakunnan talousarvion 2020 toteutuma ajalta 1.1-30.9.2020 jaetaan
kokouksessa. Tarkastuslautakunta keskustelee talousarvion toteutumasta ja merkitsee
toteutuman tiedoksi.
Tarkastuslautakunta valmistelee talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021. Kunnan
taloushallinnon valmistelema tarkastuslautakunnan alustava talousarvioehdotus jaetaan
kokouksessa.

Liite 1
Liite 2

Talousarvion toteutuma 1.1-30.9.2020
Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus 2021

Ehdotus:
-

Tarkastuslautakunta:
merkitsee talousarvion 2020 toteutuman tiedoksi.
valmistelee talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021 ja saattaa ehdotuksen eteenpäin
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osana kunnan talousarviota.

Päätös:
Tarkastuslautakunta:
- merkitsi talousarvion 2020 toteutuman tiedoksi
- hyväksyi pöytäkirjan liitteenä 2 olevan tarkastuslautakunnan
talousarvioehdotuksen 2021 ja päätti toimittaa sen eteenpäin
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osana kunnan talousarviota.
53 §

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2019 ANNETUT VASTINEET
Tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksessa 2019, että valtuusto edellyttää
tulosalueiden antavan kunnanhallitukselle vastineensa arviointikertomuksessa
esitettyihin havaintoihin ja huomioihin syyskuun loppuun mennessä, ja edelleen
valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle lokakuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus on
käsitellyt tulosalueiden antamia vastineita 28.9.2020. Kunnanvaltuustossa vastineet on
merkitty tiedoksi 21.10.2020 § 36. Vastineet on toimitettu tarkastuslautakunnan
jäsenille sähköpostitse 28.10.2020.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomukseen 2019 saadut
vastineet ja merkitsee ne tiedoksi. Annetut vastineet otetaan huomioon
arviointikertomuksen 2020 laadinnassa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAAVA KOKOUS

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu tammikuulle 2021. Tarkempaa
kokouspäivää ei ole vielä sovittu.

55 §

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 21.1.2021 klo
17.00 alkaen. Kokouspaikka päätetään myöhemmin. Kokouksessa
käsitellään arvioinnin työohjelman mukaiset aiheet (tekninen
toimi ja konserniyhtiöt)

MUUT ASIAT
Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota
on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

56 §

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on
mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä
ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.
Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista
oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös:

Todettiin.

