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KEMIÖNSAAREN KUNTA   PÖYTÄIRJA 6/17 
Tarkastuslautakunta 2017–2020      
 

 
 
Aika ja paikka: 18.5.2018 klo 15.30 Kemiön kunnantoimisto, kunnanhallituksen 

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

   
  Mark Lassfolk, BDO Audiator Oy, pöytäkirjanpitäjä 
   
   
 
 
§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS  
 

 Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Päätös: Todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Lautakunta on päätösvaltainen koko 

lautakunnan ollessa läsnä. 
 
 
 
§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Ehdotus:   Esityslista 6/17 hyväksytään. 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
 
 
§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
Päätös: Valittiin Anu Taivainen ja Janina Kaita. 
 
 
 
§ 4 ESTEELLISYYDET 
 

Lautakunnan jäsenten mahdolliset esteellisyydet todetaan tässä pykälässä. 
 

Päätös:  Esteellisyyksiä ei todettu. 
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§ 5 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 
   
  Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
 
Ehdotus: Arviointikertomus laaditaan, allekirjoitetaan ja luovutetaan kunnanvaltuuston 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Arviointikertomus vuodelta 2017 sisältäen edellisen kokouksen mukaiset muutokset 

hyväksyttiin.  
 
 
§ 6 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017 
 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen, 
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa esitetään, voidaanko tilinpäätös 
hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta pyytää 
tilivelvollisilta ja hallitukselta selvityksen tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä 
huomautuksista. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin huomautukset antavat aihetta. 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja ottaa 

kantaa siihen, voidaanko 
 
 a) vuoden 2017 tilinpäätös vahvistaa ja  

b) vastuuvapaus myöntää luottamuselinten jäsenille ja toimialueiden johtaville 
viranhaltijoille, jotka ovat hoitaneet kunnan hallintoa ja taloutta tilikaudella 1.1.–
31.12.2017. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 

 
§ 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 
 
  Tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan. 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan raportin tiedoksi. 
 
 
 
§ 8 MUUT ASIAT 
 
  Käsitellään mahdolliset muut asiat. 
 
Päätös:  Ei muita asioita. 
 
 
§ 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Ehdotus:  Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä seuraavana 

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

 
Päätös:   Ehdotuksen mukaisesti. 
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Kristian Lindroos  Mark Lassfolk 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Janina Kaita    Anu Taivainen 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
KEMIÖNSAAREN KUNTA   ASIASIVU 

Toimielin      Kokouspäivä   
Tarkastuslautakunta     18.5.2018   
 
 
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:   1–9 
 
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 21.5.2018. 
 
Päätöksestä (    §) on annettu asianosaisille tieto postitse ____/____ 2018. 
 
Toimitettu asianosaisille ____/____2018.            ________________________________________ 
          vastaanottajan allekirjoitus   
Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen 

 


