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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
 
KOKOUSAIKA Perjantai 17.4.2020 klo 9.00–10.15 
 
KOKOUSPAIKKA Teams kokous 
     

LÄSNÄ   Reijo Oksanen puheenjohtaja 
   Kari Lempinen varapuheenjohtaja 
   Arja Hiltunen jäsen 
   Kati Koivunen jäsen 
      
      
POISSA     
    

 
 

MUUT     
   Laura Leppänen 

Jari Paakkunainen 
Ulla-Maija Tuomela 
 

maakuntajohtaja 
hallintojohtaja 
tilintarkastaja 
 

     

     
KÄSITELLYT 
ASIAT 

  1–8  

       
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 

17.4.2020 Lahdessa 
 

 
  
  Reijo Oksanen Jari Paakkunainen 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
  17.4.2020 Lahdessa 
 
 
  Kari Lempinen Arja Hiltunen 
  varapuheenjohtaja  jäsen 
 
 
  Kati Koivunen    
  jäsen     
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 
määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen 
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta 
päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla 
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 
pöytäkirjanpitäjä. 

 
Ehdotus:   Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen siten, että 

kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan. 
 
Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
   
 
3 § KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS 
 

Maakuntajohtaja Laura Leppänen ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen 
antavat katsauksen liiton toiminnasta ja taloudesta. 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista 

asioista. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
4 §  TLINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY 
   

Tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän tilintarkastuksen vuodelta 2019. 
Tilintarkastaja selostaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksessa esiin 
tulleita asioita ja huomioita sekä laatimansa tilintarkastuskertomuksen 
perusteita. 
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Ehdotus:  Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 

2019 yhtymävaltuuston käsittelyyn. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 

yhtymävaltuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja 
vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla.
  

 
5 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 
 
 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida 

ovatko yhtymävaltuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää aloittaa arviointikertomuksen valmistelun 

vuodelta 2019. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
6 § MUUT ASIAT 
  
Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 

Päätös:  Seuraava kokous pidetään 8.5.2020 klo 9.00. 
 

Puheenjohtaja Oksanen kertoi, että Päijät-Hämeen kuntien ja 
hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakuntien puheenjohtajien yhteiskokous 
pidettiin alkuvuodesta Iitissä. 
 
Lisäksi todettiin, että koronapandemian kokoontumisrajoitusten aikana 
tarkastuslautakunta pitää kokouksensa teamsin välityksellä. 

 
 

7 § 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.   
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 


