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Tarkastuslautakunta

KOKOUSAIKA 25.05.2020 klo 8.00 – 8.40

KOKOUSPAIKKA Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone / Teams-kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia Otsikko
51 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
52 Pöytäkirjan tarkastaminen
53 Vuoden 2019 arviointikertomus
54 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimus ja valitusosoitus
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OSALLISTUJAT

LÄSNÄ Tuija Leivo-Rintakorpi T puheenjohtaja  Tapio Pajunpää varajäsen
Esa Erkkilä T jäsen Helinä Tuomela varajäsen
Hillevi Kanervio T
Tuula Lassas T
Marko Kautto /

jäsen                 Ville Suomela varajäsen
varapj                Camilla Wikman varajäsen
jäsen                 Raimo Märsylä varajäsen

POISSA

MUUT Asko Vanhatupa JHTT T
(T  = Teams)
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51 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallinto-
säännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on il-
moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tar-
kastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjoh-
tajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkasta-
jalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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52 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh-
dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnä-
olijat allekirjoittavat pöytäkirjan kuittaamalla sen sähköisesti sihtee-
rille.

Päätös: Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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53 § VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastusltk 18.2.2020 § 16

Tarkastuslautakunnan tehtävänä kuntalain mukaan on valmistella
valtuuston käsittelyä varten arviointikertomus vuodelta 2019.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen otetta-
vista havainnoista ja aloittaa arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen otettavista
kokonaisuuksista ja päätti jatkaa kertomuksen valmistelua
17.3.2020 pidettävässä kokouksessa.

-----

Tarkastusltk 17.3.2020 § 23

Tarkastuslautakunnan jäsenet valmistelevat edellisessä kokouk-
sessa tehdyn kertomusrungon / työnjaon mukaisesti arviointiker-
tomusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomukseen valmistelua.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja
päätti kokoontua seuraavan kerran 1.4.2020 klo 12.00 alkaen.

Tähän kokoukseen kutsutaan maakuntajohtaja ja tiedottaja kerto-
maan Tavoite 6 ”Keski-Pohjanmaan maakuntauudistustyötä tue-
taan sovitulla tavalla”.

-----

Tarkastusltk 1.4.2020 § 30

Tarkastuslautakunnan jäsenet valmistelevat edellisessä kokouk-
sessa tehdyn kertomusrungon / työnjaon mukaisesti arviointiker-
tomusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomukseen valmistelua.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.

-----
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Tarkastusltk 7.4.2020 § 35

Tarkastuslautakunnan jäsenet valmistelevat edellisessä kokouk-
sessa tehdyn kertomusrungon / työnjaon mukaisesti arviointiker-
tomusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomukseen valmistelua.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.

-----

Tarkastusltk 5.5.2020 § 41

Tarkastuslautakunnan jäsenet valmistelevat edellisessä kokouk-
sessa tehdyn kertomusrungon / työnjaon mukaisesti arviointiker-
tomusta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomukseen valmistelua.

Päätös:
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua
20.5.2020

Marko Kautto saapui kokoukseen paikalle klo 13.49 asian käsitte-
lyn aikana ja poistui kokouksesta klo16.17

Hillevi Kanervio poistui kokouksesta klo 15.02 asian käsittelyn ai-
kana.

- - - -

Tarkastusltk 20.5.2020 § 47

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus oheisena.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuodelta 2019 annettavan
arviointikertomuksen ja esittää sen maakuntavaltuuston käsiteltä-
väksi ja toimenpiteitä varten.

Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2019 arviointikertomuksen
ja päätti esittää sen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja toimen-
piteitä varten.

Jäsen Hillevi Kanervio saapui kokoukseen 12.56 asian käsittelyn
aikana.
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Tarkastusltk 25.5.2020 § 53

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa hyväksytty arvi-
ointikertomus oheisena.

Tarkastuslautakunta käsittelee uudelleen tässä kokouksessa arvi-
ointikertomuksen liitteen sisällyttämisen kertomuksen tekstiosaan.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuodelta 2019 annettavan
arviointikertomuksen ja esittää sen maakuntavaltuuston käsiteltä-
väksi ja toimenpiteitä varten.

Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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54 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUS JA VALI-
TUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tar-
peelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan lii-
tettävässä 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 ase-
tuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenha-
kukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokkolassa 25.5.2020
____________________ _______________________
Tuija Leivo-Rintakorpi pj Asko Vanhatupa siht.

____________________ _______________________
Esa Erkkilä jäsen Hillevi Kanervio jäsen

____________________ _______________________
Tuula Lassas jäsen Marko Kautto jäsen


