
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO  
Tarkastuslautakunta 2017 - 2021  PÖYTÄKIRJA 3/2021 
 

1 

 
 
 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
KOKOUSAIKA Perjantai 21.5.2021 klo 10.30–12.00 
 
KOKOUSPAIKKA Teams -yhteys 
     

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

 
 

MUUT     
   Jari Paakkunainen 

Mari Kuparinen 
Ulla-Maija Tuomela 

hallintojohtaja 
edunvalvontajohtaja 
tilintarkastaja 

     
     
     
KÄSITELLYT 
ASIAT 

  1–8  

       
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 

21.5.2021 Lahdessa 
 
  
  Reijo Oksanen Jari Paakkunainen 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
  21.5.2021 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 §  EDUNVALVONNAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 
Mari Kuparinen aloitti 6.4.2021 Päijät-Hämeen liiton 
edunvalvontajohtajana. Päätehtävänä on edistää maakunnalle tärkeitä 
tavoitteita kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.  
 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin 
nousevista asioista. 

  . 

Päätös:  Edunvalvontajohtaja Kuparinen toi esille seuraavat asiat: 
- uusi edunvalvonnan ja kuntayhteistyön vastuualue perustettiin 

liittoon toukokuussa 
- tehtävänä edunvalvonta, kuntayhteistyö, kv-asiat ja viestintä 
- edunvalvontasuunnitelma on valmisteluvaiheessa, sisältää kolme 

tasoa (kv, kansallinen ja paikallinen). 
   
 
4 §  KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS 
 

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

 
Päätös:  Hallintojohtaja Paakkunainen toi esille seuraavat asiat: 

- alkuvuoden talouden toteutuma on pääosin talousarvion mukainen 
- liitossa aloittaa kolme uutta kesätyöntekijää kesäkuussa 
- uuden maakuntajohtajan valintaprosessin aikataulu 
- pankkien ilmoitukset negatiivisesta talletuskorosta, pyydetään 

tarjoukset pankkipalveluista 
- kuntavaalit ja ylikunnallisten luottamuspaikkojen 

neuvotteluaikataulu, nykyiset luottamustoimielimet jatkavat niin 
kauan, kunnes uudet on valittu 

- päätetään syksyllä tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisesta tai option 
käyttämisestä.  

 
 
5 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 
 
Tarkastuslautakunta 15.4.2021 § 6 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida 
ovatko yhtymävaltuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
toteutuneet. 

 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää aloittaa arviointikertomuksen valmistelun 

vuodelta 2020. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 

___________ 
 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa kuntayhtymää koskevan 

arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle vuodelta 2020 liitteen 
mukaisena (liite 1). 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen antaa kuntayhtymää 

koskevan arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle vuodelta 2020 liitteen 
mukaisena (liite 1). 

 
 

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

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 
Päätös: Ei ollut muita asioita. 
 
 
7 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan 
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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 12.00. 
 
  

 
 
  


