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KEMIÖNSAAREN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 5/17 
Tarkastuslautakunta 2017–2020      
 

 
 
Aika ja paikka: 12.2.2018 klo 18.00–19.10, Kemiön kunnantoimisto, kunnanhallituksen 

kokoushuone 
 
Läsnä: Kristian Lindroos, puheenjohtaja 
  Janne Salonen, varapuheenjohtaja 
  Jan Drugge,  jäsen 
  Anu Taivainen, jäsen 
  Janina Kaita,  varajäsen      

   
  Krister Rehn,  JHT, HT, BDO Audiator Oy, pöytäkirjanpitäjä 
   
   
 
 
§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS  
 

 Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Ehdotus:   Esityslista 5/17 hyväksytään. 
 
Päätös: Esityslista 5/17 hyväksyttiin. 
 
 
 
§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.  
 
Päätös:    Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Taivainen ja Janina Kaita. 
 
 
 
§ 4 ESTEELLISYYDET 
 

Lautakunnan jäsenten mahdolliset esteellisyydet todetaan tässä pykälässä. 
 

Päätös:   Esteellisyyksiä ei todettu. 
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§ 5 VARAPUHEENJOHTAJA JANNE SALOSEN KUULEMINEN KOSKIEN TOIMIA 
LIITYEN VALTUUSTOSEMINAARIN KUSTANNUKSIIN 
  

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Janne Salonen on muiden lautakunnan 
jäsenten tietämättä selvittänyt ja julkisesti mediassa kyseenalaistanut viime syksynä 
Örössä järjestetyn valtuustoseminaarin järjestämismuodon ja -kustannukset.  
 
Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta kokouksessaan 5. helmikuuta 2018, Salosen 
ollessa poissa. Keskustelun aikana todettiin, että lautakunnan muut jäsenet olivat 
yksimielisiä mm. seuraavista, varapuheenjohtaja Salosen toimintaa koskevista 
asioista: 

- Kyseinen menettelytapa ei ollut hyvien tapojen eikä tarkastuslautakunnan 
sisäisesti sopimien toimintatapojen mukaista, ja siitä aiheutui huomattavaa 
kielteistä julkisuutta kunnalle. 

- Valtuuston luottamus tarkastuslautakuntaa kohtaan on horjunut tapahtuneen 
johdosta, sillä tarkastuslautakunta toimii valtuuston alaisuudessa ja 
lautakunnan tehtäviin ei kuulu valtuuston toiminnan arviointi. 

- Tarkastuslautakunnan sisäinen luottamus on tapahtuneen johdosta horjunut, 
koska varapuheenjohtaja Salonen ei ole noudattanut asiassa yleistä käytäntöä 
eikä lautakunnan sisäisesti sopimia pelisääntöjä.  

 
Edellä olevan johdosta on perusteltua, että tarkastuslautakunta kuulee asiassa 
varapuheenjohtaja Janne Salosta mitä pikimmin ja että lautakunta päättää kuulemisen 
perusteella jatkotoimenpiteistä.  
 
Varapuheenjohtaja Janne Salonen kutsutaan tarkastuslautakunnan kuultavaksi asian 
tiimoilta 12.2.2018 klo 18.00, minkä jälkeen lautakunta päättää asian jatkokäsittelystä.  
 
Koska asiassa on viime kädessä kyse valtuuston luottamuksesta tarkastuslautakuntaa 
kohtaan sekä tarkastuslautakunnan toimintakyvystä toimielimenä ylipäänsä, yksi 
mahdollinen skenaario on, että tarkastuslautakunta päättää ehdottaa, että valtuusto 
asettaa kuntalain säännösten mukaisesti tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on 
selvittää, nauttiiko tarkastuslautakunta nykyisellä kokoonpanollaan valtuuston 
luottamusta ja onko tarkastuslautakunta valtuuston mielestä käytännössä 
toimintakykyinen. 
 
 (Valmistelu: Puheenjohtaja Kristian Lindroos) 
 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta sen jälkeen, kun varapuheenjohtaja Janne 
Saloselle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi. Tämän jälkeen puheenjohtaja antaa 
päätösehdotuksensa kokouksessa. 
 
 (Ehdotus: Puheenjohtaja Kristian Lindroos) 

 
Ehdotus:   (Ennen kokousta 12.2.2018: Puheenjohtaja Kristian Lindroos) 
 

1) Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Janne Salonen on ennen kokousta 
ilmoittanut poissaolosta pätevän syyn takia. Edellä mainitusta syystä johtuen 
Salonen on toimittanut tarkastuslautakunnalle suunnatun kirjelmän. Kirjelmä 
merkitään tiedoksi liitteen 1 mukaisena, minkä myötä tarkastuslautakunta toteaa, 
että häntä on näin ollen kuultu asiassa. 
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2) Asian luonteeseen ja kuntalain (410/2015) säännöksiin viitaten 

tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
kunnanhallitus asettaa tilapäisen valiokunnan tarkastuslautakunnan luottamuksen 
ja käytännön toimintakyvyn selvittämiseksi ja varmentamiseksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 Pykälä tarkastettiin välittömästi. 

 
 
 
§ 6 MUUT ASIAT 
 

  Käsitellään mahdolliset muut asiat. 
 
Päätös:  Muita asioita ei käsitelty. 
 
 
 
§ 7 SEURAAVA KOKOUS 
 
Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 
 
 
 
§ 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Ehdotus:  Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua ja pidetään nähtävänä seuraavana päivänä. 

Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä asianmukaisten 
valitusosoitusten liittämisestä pöytäkirjaan ennen sen nähtäville asettamista.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
 
 
 

Kristian Lindroos  Krister Rehn 
puheenjohtaja   JHTT, sihteeri 
 
 
 
Janina Kaita    Anu Taivainen 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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KEMIÖNSAAREN KUNTA   ASIASIVU 

Toimielin      Kokouspäivä  Sivu 
Tarkastuslautakunta     12.2.2018  4 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
Pykälät:   1–8 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla: 
Pykälät:     
  
HKäyttöL 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle: 
     Tarkastuslautakunta 
     Vretantie 19, 25700 Kemiö 
 
Pykälät:       
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea 
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
  Turun hallinto-oikeus  
   Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku 
   Postiosoite PL 32, 20101 Turku  
Kunnallisvalitus, pykälät:     
  
Hallintovalitus, pykälät:  
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät  Valitusaika 
 
Valitusaika alkaa julkipanopäivästä / päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
VALITUSKIRJA 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
― valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
― päätös, johon haetaan muutosta 
― miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
― muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on 
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. 
 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 13.3.2018. 
 
Päätöksestä (    §) on annettu asianosaisille tieto postitse ____/____ 2018. 
 
Toimitettu asianosaisille ____/____2018.            ________________________________________ 
          vastaanottajan allekirjoitus   
Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen 


