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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta 2013-2016
KOKOUSAIKA

Maanantai 7.11.2016 klo 9:00 – 15.38
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)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Jari Tuononen, vs. kunnanjohtaja
Nina Kivi, vs hallintojohtaja
Paula Matilainen, rakennustarkastaja
Tuomo Pikkarainen, pöytäkirjanpitäjä, JHTT-tilintarkastaja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 15 - 19

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 8. – 9.11.2016
Allekirjoitukset

Heimo Räsänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Annukka Mustonen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 14.11.2016
Virka-asema

Ilmoitustaulunhoitaja

Allekirjoitus

Maija-Liisa Itkonen

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

9.11.2016 § 15

HALLINNON JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS
Tark.ltk. 15 §

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu vs. kunnanjohtaja
Jari Tuononen kertomaan hallinnon ja talouden ajankohtaisista
asioista.
Päätösehdotus:
Lautakunta kuulee selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös:

Kokouksessa olivat läsnä vs. kunnanjohtaja Jari Tuononen ja vs. hallintojohtaja Nina Kivi, joka esittäytyi ja
esitteli aikaisempaa työkokemustaan.
Kuultiin, että uusina viranhaltijoina 21.11. aloittaa sosiaalijohtaja ja 28.11. aloittaa tekninen johtaja. Sivistysjohtajan valintaprosessi on menossa.
Sosiaalitoimen sijaisuusjärjestelyjä on tarkoitus kehittää jatkossa uuden sosiaalijohtajan saavuttua. Sosiaalitoimeen tultaneen ottamaan vuorotteluvapaan sijainen. Palkkasihteeri on eläköitymässä lähivuosina.
Kunnanviraston alakerran tilajärjestelyt ovat mietinnässä. Koulutoimessa on tarkoitus tehdä työilmapiirikartoitus.
Talouden toteutuma on kohtuullisen hyvässä tilanteessa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kehittyneet
suunnitellusti.
Lisäksi kuultiin selvitys vuoden 2017 talousarvion
raameista. Kunnan tietojärjestelmän kehittämiseen
panostetaan jatkossa. Uusitaan asianhallintajärjestelmä ja internetsivut. Kuhilaan kustannukset alenevat
tulevana vuonna 148.000 euroon. Koulun lisäksi koko
kunnan laite- ja ohjelmakanta siirtyy Istekin hoitoon.
Lautakunta merkitsi tiedoksi saadun selonteon.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

9.11.2016 § 16

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA
Tark.ltk. 16 §

Tarkastuslautakunnan on tarpeen hyväksyä toimintaansa varten
arviointisuunnitelma vuodelle 2016.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee v. 2016 arviointisuunnitelman.
Päätös:

Lautakunta hyväksyi vuoden 2016 arviointisuunnitelman.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

7.11.2016 § 17

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISET ASIAT
Tark.ltk. 17 §

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu rakennustarkastaja Paula Matilainen esittelemään rakennusvalvonnan ajankohtaisia asioita.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta kuulee rakennusvalvonnan ajankohtaiskatsauksen.
Päätös:

Kokouksessa oli läsnä rakennustarkastaja Paula Matilainen esittelemässä rakennusvalvonnan asioita.
Rakentaminen on ollut kuluneena vuonna hiljaista.
Tänä vuonna on ollut yhteensä 44 lupaa ja toimenpideilmoitusta. Vain yksi omakotitalo on valmistunut tänä vuonna. Viime vuosina on valmistunut 4-5 omakotitaloa vuodessa.
Rakennuslupien osalta kuultiin, että lopputarkastuksen pyytämisvelvollisuus on rakentajalla ja käyttöönotto ratkaisee kiinteistöveron maksun. Keskeneräisien
rakennuslupien määrä ei ole merkittävästi vähentynyt
kuluneen vuoden aikana.
Lautakunta päätti kehottaa tehostamaan rakennuslupien lopputarkastusten suorittamista. Keskeneräisten
rakennusten omistajille tulee toimittaa kehotus hakea
lopputarkastusta. Tässä yhteydessä tulisi mainita
teknisen lautakunnan mahdollisuudesta käyttää uhkasakkoa pelotteena asiassa.
Tarkastuslautakunnan kanta asiassa saatetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten tekniselle lautakunnalle
ja tekniselle johtajalle.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

7.11.2016 § 18

TUTUSTUMINEN PALOASEMAAN
Tark.ltk. 18 §

Tarkastuslautakunta tutustuu kokouksensa yhteydessä Tuusniemen paloasemaan.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta tutustuu paloasemaan.
Päätös:

Tutustuttiin paloasemaan palomestari Ilpo Pitkäsen
johdolla. Kuultiin rakentamisen pääosin onnistuneen.
Kuitenkin joitakin puutteita oli vielä korjaamatta ja
näistä saatiin puutelista.
Lautakunta päätti saattaa puutelistan tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja tekniselle johtajalle. Puutteet tulee vaatia korjattavaksi mahdollisimman nopeasti
urakoitsijan tai takuuajan vakuuden antajan toimesta.
Lautakunta merkitsi tutustumiskäynnin tiedoksi.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

7.11.2016 § 19

JHTT-PALVELUJEN KILPAILUTUS JA TILINTARKASTAJAN VALINTA
Tark.ltk § 19

Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu
tilintarkastajan valinta. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja
–talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT –
tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT –yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja.
Tuusniemen kunnan tilintarkastus vuosille 2013 – 2016 on kilpailutettu vuonna 2012. Nyt on aika kilpailuttaa vuosien 2017 – 2020
tilintarkastus.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön ja
päättää JHTT-yhteisöt keneltä tarjous pyydetään.
Päätös:

Merkitään, että tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen oli
poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja
lautakunta kuuli asiassa vs. kunnanjohtaja Jari
Tuonosta. Pöytäkirjan pitäjänä tämän asian aikana
toimi puheenjohtaja Venla Tuomainen.
Keskusteltuaan asiasta tarkastuslautakunta päätti, että BDO Audiator Oy:ltä pyydetään esitystä kahden
vuoden jatkoajasta aiemman sopimuksen ehdoilla.
Jatkoaika koskisi tilikausia 2016 - 2017.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

7.11.2016 § 20

MUUT ASIAT
Tark.ltk. 19 §

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

Päätettiin seuraavan
23.1.2017 klo 9.00.

kokouksen

ajankohdaksi

