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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2020 klo 9.00–10.20 
 
KOKOUSPAIKKA Teams -kokous 
     

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

 
 

MUUT     
   Jari Paakkunainen 

Ulla-Maija Tuomela 
Markku Lehikoinen 

hallintojohtaja 
tilintarkastaja 
projektipäällikkö (3 §) 

     
     
     
KÄSITELLYT 
ASIAT 

  1–7  

       
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 

17.12.2020 Lahdessa 
 
  
  Reijo Oksanen Jari Paakkunainen 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
  17.12.2020 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:  Hallintojohtaja lähettää pöytäkirjan jäsenille kokouksen jälkeen ja pyytää 

jäseniltä hyväksymisilmoituksen. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa 
kokouksessa. 

 
Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
3 §  DIGITUKI -HANKE 
 

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen 
käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään 
älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään 
yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Lisätietoa digituesta on www-
sivulla https://dvv.fi/digituki . 
 
Hankkeen tavoitteena on: 
 
• Luoda alueelle aktiivinen digituen verkosto, joka vahvistaa asukkaiden 
mahdollisuutta saada digitukea ja asioida digikanavassa 
• Luoda alueen digituen tarpeesta ja tarjonnasta ajantasainen 
tilannekuva, joka tukee digituen kehitystä 
• Varmistaa, että digituen tarjonta kehittyy alueellisesti kattavaksi ja 
vastaa tarpeeseen 
• Toteuttaa vahvaa viestintää digituesta ja digitaitojen merkityksestä 
sekä varmistaa, että asiakas saa ja löytää tarvitsemansa tuen 
 
Digituki -hankkeen projektipäällikkö Markku Lehikoinen esittelee 
hanketta. 

   

https://dvv.fi/digituki
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Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin 

nousevista asioista. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
4 §  KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS 
 

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin 

nousevista asioista. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
5 § MUUT ASIAT 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 
 
Päätös: Seuraava kokous pidetään 26.2.2021 klo 9.00. 
 
 
6 § 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. 
 
 
7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja kiitti lautakunnan jäseniä, tilintarkastajaa ja 

hallintojohtajaa hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Edelleen 
puheenjohtaja toivotti kaikille rauhaisaa joulunaikaa. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20. 
 
  


