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1 § JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Tarkastusltk 1 § /27.8.2021 

 
   
 
 P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 
 

 
 
Tarkastuslautakunta hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen. 
 
P ä ä t ö s: 
 

    Hyväksyttiin 
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2 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERITOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 
Tarkastusltk 2 § /27.8.2021  

  
                              Pellon kunta on tilintarkastuksen tarjouspyynnön yhteydessä  
                              sisällyttänyt tarkastuslautakunnan sihteeritoiminnan   

tilintarkastustarjoukseen   
  

P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 
 
                                          Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastussopimuksen  
                                           mukaan BDO Audiator Oy, tilintarkastaja Rauno Lohi 
 

Päätös  
 
                                           Hyväksyttiin 
   
. 
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3 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
Valtuusto on päätöksellään 9.8.2021 § 52 
1) Valtuusto on valinnut tarkastuslautakunnan jäseniksi 
 
Varsinainen jäsen                      Henkilökohtainen varajäsen 
Emma-Maria Mäki             Anna-Liisa Pasma 
Tapani Risku              Sanelma Saukkoriipi 
Esa Virtanen                              Olavi Holmala 
Kari Mäkikyrö             Seppo Timonen 
Maija-Liisa Pakisjärvi                 Ossi Kukkonen 

 
Ja 
 
2) valinnut yksimielisesti edellä valituista jäsenistä puheenjohtajaksi Emma-Maria Mäen ja varapu-

heenjohtajaksi Tapani Riskun 
 
  

   

P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan kokoonpanon ajaksi 2021-2025 tietoonsa 

saatetuksi, käy keskustelua lautakunnan toiminnasta ja tutustuu tehtä-
viinsä. 

  
P ä ä t ö s: 
   
  Hyväksyttiin 
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4 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESTEELLISYYS 

                                  

                                       Kuntaki 97 § 
 

”Esteellisyys 

Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka 
koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 
ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu ottaa 
osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelle-
taan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä sääde-
tään. 

Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhalti-
jan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27—
30 §:ssä. 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelus-
suhde kuntaan ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä, viranhaltijaa 
eikä työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosai-
nen. Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esi-
tellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa, hän on kui-
tenkin esteellinen. 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luot-
tamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa 
liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteelli-
nen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayh-
tymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyt-
tää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 
28 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta kunnassa. 

Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön 
on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla 
voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa”. 

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai 
asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuuttaan yk-
sittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden  aiheuttaa 
lähisukulaisuus tai asianosaisuus. 

 

Tarkastuslautakunnan jäsen on esteellinen käsittelemään tarkas-
tuslautakunnassa sellaisen  lautakunnan asioita, jonka jäsen hän 
on. Esteellisyys koskee puheenjohtajaa ja muita jäseniä samalla 
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tavalla. Varajäseneen on voimassa, mitä varsinaisesta jäsenestä 
säädetään. 

Kunnan toimielimiä ovat: valtuusto kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä 
toimikunnat. 

Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouk-
sessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, 
hän voi kutsua varajäsenen sitä asiaa käsittelemään. 

Kunnanvaltuustolle annettu kuntalain mukaisen arvioinnin asiakir-
jan (arviointikertomuksen) esteellinen voi tarkastuslautakuntaan 
vaalikelpoisena allekirjoittaa. 

Lautakunnan jäsenille on jaettu kuntaliiton lakiasiainosaston kat-
saus esteellisyydestä.  

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaan tiedos-
saan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdolli-
sista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee 
ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä 

  

P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 

Pöytäkirjaan kirjataan lautakunnan jäsenten pysyvät esteellisyy-
det. 

Kunkin jäsenen velvoitetaan ilmoittamaan muusta esteellisyydes-
tä tapauskohtaisesti asioiden käsittelyn yhteydessä 

   P ä ä t ö s: 

   Tapani Risku, tytär on johtava lääkäri 
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5 §              TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALVONTATEHTÄVIEN JAKO   
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 121 §:ssä 
  
   

  

Tarkastuslautakunta 

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuk-
sen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoit-
teet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestet-
ty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi-
massa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on 
kattamatonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittami-
sesta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallinto-
säännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakun-
taa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan 
hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä 
perustellusta syystä. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle 
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulok-
set. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydes-
sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään 
selvityksiä arvioinnin tuloksista. 
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Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arvi-
ointikertomus antaa aihetta. 

 

Jotta tarkastuslautakunnan jäsenet voivat suorittaa heille määrättyjä 
tehtäviään heidän tulee saada käyttöönsä  kunnanhallituksen, lauta-
kuntien pöytäkirjat  

   

P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 

Tarkastuslautakunta jakaa lautakunnan esitysten pohjalta  
kunnanhallituksen ja lautakuntien   valvontatehtävät, kaksi jäsentä ku-
hunkin kohteeseen. 
 
Tarkastettavia kohteita ovat: 
 
1. Kunnanhallitus: kaikki jäsenet 
2. Hyvinvointilautakunta 
3. Elinvoimalautakunta 
4. Tekninen lautakunta   
 

 
  
 
P ä ä t ö s: 

 
  Päätettiin siirtää tämä asia seuraavaan kokoukseen  
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 7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA SEKÄ                     
KOKOUSKUTSUN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN. 

 
                   Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen   pitä-
misen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen-
johtajalle esityksen sen pitämiseksi. 
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja 
paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien 
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai  
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapu-
masta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. 
Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai 
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua 
varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kut-
sun varajäsenelle. 
 
  
 

P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 

Tarkastuslautakunta päättää: 
 
1)  Kokoontua aina tarvittaessa kokouskutsussa mainitussa  
     paikassa ja aikana. 
 
2)  Että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään lautakunnan  
     jäsenille sekä valtuuston valitsemalle tilintarkastajalle  
     viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen kokouspäivää.  
      
 
3) Mikäli tarkastuslautakunnan jäsen on estynyt saapumasta  
    kokoukseen, hän ilmoittaa siitä suoraan varajäsenelle ja  
    kokousasiakirjat hänelle. 

 

 
 
 
P ä ä t ö s: 

   
  Hyväksyttiin 
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8 §          MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Tarkastusltk 8 § / 27.8.2021 
 
 
Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematonkin asia. Laajakantoisena asia on 

kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. 
 
  
 

                     P u h e e n j o h t a j a n  e s i t y s: 
                     Seuraava kokous 13.9.2021 klo 10.00 
                     Kokouksessa kuullaan toimialajohtajia 
   
                         
 

 
   Päätös: 
    
 Hyväksyttiin 

   
  


