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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

HIRVENSALMEN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  7/2017            
Tarkastuslautakunta 
 
 
KOKOUSAIKA   04.10.2017 klo 09.30 – 12.05 
 
KOKOUSPAIKKA  Koulukeskus, Kunnanvirasto 
 
SAAPUVILLA OLLEET  Gynther Timo puh.johtaja 
JÄSENET   Manninen Juhani varapuh.johtaja  
 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET     Lahdelma Petteri rehtori, klo 9.30-11.15 
   Ripatti Sirpa sihteeri 
 
 
LAILLISUUS JA  39  § 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  Lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
   ja päätösvaltaiseksi. 
    
 
ASIAT   §§  39 - 44 
 
PÖYTÄKIRJAN   Tark.ltk 31.08.2017 § 27 
TARKASTUSTAPA   
 
PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS  
   Timo Gynther Sirpa Ripatti 
   puheenjohtaja sihteeri 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika  
 
   Allekirjoitukset 
 
 
   Juhani Manninen   
    

 
 
 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 01.11.2017  
 
Sirpa Ripatti, pöytäkirjanpitäjä 
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TUTUSTUMINEN KOULUKESKUKSEEN 
 
Tark.ltk  Tarkastuslautakunta tutustuu rehtori Petteri Lahdelman  
40 §  johdolla Hirvensalmen Koulukeskukseen, sen tiloihin ja 
  toimintaan. 
 
 Päätös Rehtori Petteri Lahdelma selvitti lautakunnan jäsenille 
  koulun toimintaa ja lautakunta tutustui koulun tiloihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 
 
Tark.ltk  Tarkastuslautakunnan tulee antaa ehdotuksensa lautakunnan 
41 §  talousarvioksi vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020 
  sekä tekstiosa suunnitelmaan. 
   
 Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen talousarvio- 
  ehdotuksen vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020 
  sekä tekstiosan taloussuunnitelmaan. 
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SIDONNAISUUSREKISTERI 
 
Tark.ltk 31.08.2017 Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamus- 
35 §  henkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidon- 
  naisuuksistaan.  
  Säännöstä sovelletaan 01.06.2017 alkaen. 
 
  Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnai- 
  suusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin- 
  keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
  merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuk- 
  sista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien  
  hoidossa. 
  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen 
  ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/199) tarkoitettuja tehtäviä 
  hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheen- 
  johtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja 
  apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esitte- 
  lijää.  Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
  henkilö on tehtäväänsä valittu.  Henkilön on myös ilmoitettava 
  viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset sekä 
  korjata virheelliset tiedot. 
  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
  ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset val- 
  tuustolle tiedoksi vuosittain (1-2 kertaa vuodessa). 
  Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista 
  tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 
 
  Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tieto- 
  verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
  Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai 
  tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava 
  rekisteristä ja tietoverkosta. 
   
  Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty 28.6.2017 sekä muistutus- 
  pyynnöt 14.8.2017. 
 
 Esitys          Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuntalaissa tarkastus- 
  lautakunnan tehtäväksi säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisen. 
   
  Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan rekisteriselosteen (liite 2). 
  Henkilötietolaki (523/1999) 10 §. 
 
  Tarkastuslautakunta arvioi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja 
  päättää rekisteriin vietävistä tiedoista. 
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  Rekisteri viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja sidonnaisuus-
  rekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa  
  koskevista säännöksistä  muuta johdu, hallintotoimiston toimisto- 
  sihteerin toimesta. 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
  Sidonnaisuusrekisteri pöytäkirjan liitteenä 3. 
  
------------------------------------------------ 
 
Tark.ltk  Jouni Kuitunen on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen tarkastus- 
42 §  lautakunnalle 8.9.2017. 
 
 Esitys Tarkastuslautakunta arvioi saapuneen sidonnaisuusilmoituksen 
  ja päättää rekisteriin vietävistä tiedoista. 
   
 Päätös Tarkastuslautakunta päivitti sidonnaisuusrekisteriä Jouni 
  Kuitusen toimittamilla tiedoilla. 
  Päivitetty rekisteri viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja tiedot 
  päivitetään myös yleisessä tietoverkossa olevaan rekisteriin. 
 
  Sidonnaisuusrekisteri pöytäkirjan liitteenä 2. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Tark.ltk 
43 § Päätös Lautakunta totesi, että seuraava lautakunnan kokous pidetään 
  jo aikaisemmin sovitusti 21.11.2017 klo 15.00, jonne kutsutaan 
  vapaa-aikasihteeri Hannu Inkeroinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 
Tark.ltk  Tarkastuslautakunta päättää antaa liitteen mukaiset oikaisu-           
44 §  vaatimusohjeet ja valitusosoitukset niihin päätöksiin, joihin voi 
  hakea muutosta. 
 
  Seuraaviin päätöksiin voi valituksella hakea muutosta: 
  §§  - 
 
  Seuraaviin päätöksiin voi oikaisuvaatimuksella hakea muutosta: 
  §§  - 
 
  Seuraaviin päätöksiin ei saa oikaisuvaatimuksella hakea muutos- 
  ta, koska ne koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa: 
  §§  - 
 
  Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta 
  markkinaoikeudesta: 
  §§  - 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  
 
 
 


