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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Venla Tuomainen, puheenjohtaja
Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja
Annukka Mustonen, jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Tuomo Pikkarainen, pöytäkirjanpitäjä, JHTT-tilintarkastaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 12 - 14

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta)

Tarkastuslautakunta päätti 18.2.2013, että lautakunnan kaikki
jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Venla Tuomainen

Tuomo Pikkarainen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
Kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 1.- 2.6.2016
Allekirjoitukset

Heimo Räsänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Annukka Mustonen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 6.6.2016
Virka-asema

Ilmoitustaulunhoitaja

Allekirjoitus

Maija-Liisa Itkonen
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23.05.2016 § 9
30.05.2016 § 12

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015
Tark.ltk. 9 §

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksessa lautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Lautakunnan tulee myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta
2015.

valmistelee

arviointikertomusta

vuodelta

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusta.
Päätös:

Lautakunta käsitteli arviointikertomusta ja päätti jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
_________________________________________________
Tark.ltk 12 §
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusta.
Päätös:

Lautakunta hyväksyi arviointikertomuksen ja päätti
esittää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
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11.4.2016 § 31
23.05.2016 § 10
30.05.2016 § 13

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS
Kh § 31
Tark. ltk 10 §

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä tilinpäätös ja se on
saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tilinpäätökseen on sisällytettävä toimintakertomus, tuloslaskelma,
tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumavertailut. Kuntalain 68 a §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen tulee sisältää konsernitase ja tulos- ja
rahoituslaskelma.
Kuntalain 70 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista
toimenpiteistä.
Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Toimintakertomuksessa tulee käsitellä myös sisäinen valvonta ja
riskien hallinta.
Liitteenä vuoden 2015 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumavertailut, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitiedot laajana.
Tilikauden 2015 tulokseksi muodostuu 122.130,25 euroa. Tulos
on huomattavasti odotettua parempi ja johtuu suurimmaksi osaksi
huomattavasti arvioitua pienemmistä terveydenhoidon menoista.
Toimintakulut pienenivät 0,7 % ja olivat 21.801.571 euroa. Toimintatuotot pienenivät 5,4 % ja olivat 4.793.815 euroa.
Verotuloja kertyi 8.523.295 euroa, mikä on 4,9 % enemmän kuin
edellisenä vuonna. Verotulojen kertymään vaikuttivat tuloveroprosentin nostaminen yhdellä prosentilla sekä kiinteistöverojen
kasvu (29,8 %).
Valtionosuudet vähenivät 4,69 % ja olivat 9.608.679 euroa.
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Kh § 31 jatkuu

11.04.2016 § 31
23.05.2016 § 10
30.05.2016 § 13

Vuosikate 1.259.465 euroa kattaa poistot, joiden loppusumma on
1.241.113 euroa.
Kokonaisinvestoinnit olivat 1.531.794 euroa ja nettoinvestoinnit
1.370.208 euroa. Suurimpia investointeja olivat päivähoitotilojen
saneeraus 293.599 euroa, kirkonkylän koulukeskuksen
saneeraus 599.707 euroa ja paloaseman saneeraus 271.425 euroa.
Tilikauden lopussa taseessa on ylijäämää 5.158.646 euroa.
Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.
Lisäksi kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan valmistelun jälkeen
edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn (tarkastuslautakunnan esitys).

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
____________________________________________________
Tark.ltk 10 §

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun
mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
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Tilintarkastaja on tillintarkastuskertomuksessaan esittänyt:
- että tilinpäätös hyväksytään ja
- toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta
Esitys:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle
-

että tilinpäätös hyväksytään ja
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta

Päätös:
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
_________________________________________________
Tark.ltk 13 §

Esitys:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle
-

Päätös:

että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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MUUT ASIAT
Tark.ltk. 14 §

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat ja päättää
seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös:

Todettiin, ettei muita asioita ollut ja puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 16.40.

