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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
Aika

17.08.2022 klo 17:00 - 18:43

Paikka

Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1

Osallistujat
Läsnä

Alanen Marja-Liisa

jäsen

Kolehmainen Sirkka-Liisa jäsen

Poissa

Räsänen Erkki

jäsen

Turpeinen Jari

varapuheenjohtaja

Karjalainen Päivi

pöytäkirjanpitäjä

Orenius Jukka

asiantuntija, hyvinvointijohtaja

Läsnä §:t 50-52 klo 17:00 - 18:08

Ratilainen Simo

Allekirjoitukset

Jari Turpeinen
puheenjohtaja

Päivi Karjalainen
pöytäkirjanpitäjä

Erkki Räsänen
tilapäinen puheenjohtaja § 53
klo 18:08-18:10
Käsitellyt asiat

§:t 50 - 55

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 18.8.2022
Marja-Liisa Alanen
pöytäkirjantarkastaja

Sirkka-Liisa Kolehmainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
22.08.2022 alkaen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta

§ 50

17.08.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tarkltk 17.08.2022 § 50
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta

§ 51

17.08.2022

Pöytäkirjantarkastajat
Tarkltk 17.08.2022 § 51
Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Liisa Alanen ja SirkkaLiisa Kolehmainen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta

§ 52

17.08.2022

Asiantuntijakuuleminen
Tarkltk 17.08.2022 § 52
Tarkastuslautakunnalle esitetään seuraava asiantuntijakuuleminen:
1.

Ajankohtaisia kuulumisia: mm. henkilöstö, koulut, kouluterveyskysely,
Lapsi ystävällinen -kunta; hyvinvointijohtaja Jukka Orenius.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että hyvinvointijohtaja Jukka Orenius poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 18.08.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 17
§ 23
§ 30
§ 53

16.03.2022
30.03.2022
21.04.2022
17.08.2022

Sidonnaisuusilmoitukset
61/00.00.01.01/2022
Tarkltk 16.03.2022 § 17
Selostus

Kuntalain 84 §: Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan
luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä
kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös
ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen ja täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on
poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valvoa 84
§:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja
saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Kaupunginvaltuusto on 16.8.2021 valinnut valtuuskauden vaihtuessa uudet
henkilöt luottamustoimiin. Sidonnaisuusilmoitusten pyytäminen
ilmoitusvelvollisilta on viivästynyt ja hallintopalvelut on laittanut asian vireille
lähettämällä ilmoitusvelvollisille 8.3.2022 sähköpostitse Sidonnaisuusilmoitus lomakkeen. Lomake on pyydetty palauttamaan viimeistään 28.3.2022.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Lisätietoja

Toimistosihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211,
paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 17
§ 23
§ 30
§ 53

16.03.2022
30.03.2022
21.04.2022
17.08.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
1. merkitsee yllä olevan selvityksen tietoonsa saatetuksi,
2. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset,
3. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan, ja
4. päättää jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Jari Turpeinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:27-19:28. Esteellisyyden syy:
oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.
______________________

Tarkltk 30.03.2022 § 23
Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan, ja
3. kehottaa tarvittaessa niitä ilmoitusvelvollisia tekemään
sidonnaisuusilmoituksen, jotka eivät sitä vielä ole tehneet
4. päätää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Simo Ratilainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta kohdan 1. käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 18.56-18.57.
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys, oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.
Merkitään, että klo 18.56-18.57 kokouksen puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja Jari Turpeinen.
______________________

Tarkltk 21.04.2022 § 30

Pöytäkirja
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 17
§ 23
§ 30
§ 53

16.03.2022
30.03.2022
21.04.2022
17.08.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, ja
2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Tarkltk 17.08.2022 § 53
Tarkastuslautakunnalle on saapunut edellisen käsittelyn jälkeen yksi
sidonnaisuusilmoitus ja yksi aiemmin toimitetun sidonnaisuusilmoituksen
täydennys.
Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan, sekä
3. päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kaupungin
verkkosivuilla.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Jari Turpeinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta kohdan 1. käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 18.08-18.10.
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys, oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.
Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana kohdan 1. aikana tilapäisenä
puheenjohtajana toimi klo 18.08-18.10 Erkki Räsänen.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta

§ 54

17.08.2022

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2022
86/00.03.00/2022
Tarkltk 17.08.2022 § 54
Selostus

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen
järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla, sitä toteutuuko valtuuston tahto sekä arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunnan arviointityön perustaksi on tarpeen valmistella
työohjelma vuodelle 2022. Työohjelmassa esitetään ne kohteet, jotka otetaan
tarkemmin arvioinnin kohteeksi tilivuonna 2022. Työohjelmaa täydennetään
tarvittaessa tilikauden aikana.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Lisätietoja

Toimistosihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211,
paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää laatia ja hyväksyä työohjelman vuodelle 2022.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lokakuu: kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, toimitusjohtaja Juuso Hieta.
Marraskuu: talousarvion 2023 valmistelutilanne, hallinto- ja talousjohtaja Päivi
Lintumäki.
______________________
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Tarkastuslautakunta

§ 55

17.08.2022

Seuraava kokous
Tarkltk 17.08.2022 § 55

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään aiemmin sovitun mukaisesti 14.9.2022 klo 17;
tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2022.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55
Tarkastuslautakunta

17.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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