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24 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä-
senistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä
tavalla. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puhe-oikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakun-
nan kokouksiin.

Kokouskutsu on annettu jäsenille 10.5.2011.

Tarkastuslautakunta    17.5.2011    §    24

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi.

25 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 3.12 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä-
mällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti 12.4.2011 § 10, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Edellisen kokouksen 10.5.2011 pöytäkirja jaettiin kokouksessa.

Tarkastuslautakunta    17.5.2011    §    25

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta tarkastaa ja hyväksyy edellisen
kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä edellisen koko-
uksen pöytäkirjan lisäyksellä pöytäkirjamerkinnästä
22 §:än, että jäsenet Mika Sistola ja Jörgen Illman ei-
vät esteellisenä osallistuneet ympäristötoimen arvi-
ointiin.
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26 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus jaetaan ko-
kouksessa. Tilintarkastuskertomus on julkinen asiakirja.

Tarkastuslautakunta    17.5.2010    §    26

Esitys pj: Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

27 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta on valmistellut kokouksissaan ja kokousten
välillä vuoden 2010 arviointikertomusta, joka on tarkoitus saattaa
loppuun ja hyväksyä tässä kokouksessa. Arviointikertomuksen lo-
pullinen versio jaetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua koko-
uksessa.

Tarkastuslautakunta    17.5.2011    §    27

Esitys pj.: Tarkastuslautakunta
- hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2010 arviointikertomuksen,
- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta

pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havain-
noista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle
ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun men-
nessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun lop-
puun mennessä.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

28 § LAPINJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2010

Kunnanhallituksen on kuntalain 70 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tulok-
sen käsittelystä sekä talouden tasapainottamiseksi koskevista toimenpiteistä. Ti-
linpäätöksen pitää olla valmis maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen liittyvän tuloksen vahvistaminen ja tuloslaskelma on esitetty
liitteessä. Tilikauden tulos on -541 545,23 €.
Lapinjärven koulutuskeskuksen tulos vuodelta 2010 on ylijäämäinen. LKK:n
kohderahoitteinen tulos on esitetty liitteessä. Kohderahoitteinen ylijäämä siirre-
tään rahastoon.
Lapinjärven kunnan laskutus- ja perintäohjeen mukaan on taloussihteerin an-
nettava raportti kerran vuodessa (tilinpäätöksen yhteydessä) kunnanhallitukselle
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kirjanpidosta poistetuista saatavista. Vuoden 2010 tilinpäätöksen yhteydessä on
luottotappiona poistettu 90 121,40 €.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2010 tilinpäätöstä 28.3.2011 § 69
ja päätti

- esittää valtuustolle, että määrärahamuutokset tasekirjan sivulla 11 hyväksytään
- esittää valtuustolle, että siirretään Lapinjärven koulutuskeskuksen rahastosta
25.059,13 € (rahastosta nostettu määräraha investointi- ja kehittämiskustannuk-
sia varten - koulutuskeskuksen kohderahoitteinen ylijäämä)
- esittää valtuustolle, että siirretään tase-erään tilikauden yli-/alijäämä kunnan
alijäämäinen tulos -433.550,28 € ja että alijäämä katetaan edellisten kausien
ylijäämällä
- esittää valtuustolle, että siirretään tase-erään tilikauden yli-/alijäämä Vesi-
huoltolaitoksen eriytetyn taseyksikön alijäämä -82.935,82 € ja että alijäämä ka-
tetaan edellisten kausien ylijäämällä
- hyväksyä toimintakertomuksen liitteen mukaisesti
- allekirjoittaa tilinpäätöksen ja luovuttaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

Vastuullinen tilintarkastaja on allekirjoittanut tilintarkastuskerto-
muksen ja luovuttanut sen tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta    17.5.2011    §    28

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta
- toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta,

joka edellyttäisi lausunnon hankkimista kunnanhallitukselta tai se-

litystä asianomaiselta,

- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,

- ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja

- tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–

31.12.2010.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

29 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT
ASIAT

Hallintosäännön mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellai-
senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunta    17.5.2011    §    29

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asi-
oista.
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Päätös: Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan ker-
ran 6.9.2011 klo 16 ja kutsua kokoukseen teknisen
johtajan ja teknisen työnjohtajan.

30 § TÄMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Tarkastuslautakunta    17.5.2011    §    30

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä tä-
män kokouksen pöytäkirjan.


