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

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Pirjo Smolander, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ritva Puurunen, sivistyslautakunnan vpj.
Petri Pasanen, vs. rehtori
Toni Auvinen, kunnanjohtaja
Jari Tuononen, hallintojohtaja
Tuomo Pikkarainen, pöytäkirjanpitäjä, JHTT-tilintarkastaja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 1 - 5

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 4. – 7.3.2016
Allekirjoitukset

Heimo Räsänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Annukka Mustonen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 10.3.2016
Virka-asema

Allekirjoitus

Vs.ilmoitustaulunhoitaja

Sisko Savolainen

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

2.3.2016 § 1

KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON TAPAAMINEN
Tark.ltk. 1 §

Kutsutaan kokoukseen kuultavaksi kunnanhallituksen puheenjohtajisto.
Päätös:

Kokouksessa oli läsnä kunnanhallituksen puheenjohtaja Pirjo Smolander. Kuultiin, että henkilöstö on hänen mukaansa ollut kuluneena vuonna tiukalla erilaisten muutosten johdosta. Yhdistystoiminnan taholta on
tullut arvostelua jossain määrin kuntaa kohtaan.
Peruspalveluissa on kunnassa kokonaisuutena onnistuttu melko hyvin. Opetustoimen muutoksissakin ollaan onnistuttu kokonaisuutena. Elinkeinojen kehittämisessä on oltu aktiivisia ja ikävistä tapahtumista
huolimatta on ollut myös positiivistakin. Säätiön sääntöjen muutoksia tultaneen muuttamaan. Kunnanhallituksen toiminta on tehdyn itsearvioinnin mukaan melko hyvä. Kunnanhallituksen kokoukset sujuvat hyvin.
Kunnanjohtajan kanssa toteutettiin kehityskeskustelu
tammikuussa.
Keskusteltiin palvelukeskuksen ja kotipalvelun asioista sekä työterveystarkastuksista. Käydyssä keskustelussa todettiin, että tyytyväisyyskyselyt olisivat tarpeen. Lisäksi käytiin keskustelua kyytipalveluista.
Lautakunta merkitsi tiedoksi saadun selonteon ja
käydyt keskustelut.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

2.3.2016 § 2

OPETUS- JA SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tark.ltk. 2 §

Kokoukseen on kutsuttu lukion ja yhtenäiskoulun vs. rehtori Petri
Pasanen ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irma Riekkinen
kertomaan opetus- ja sivistystoimen tavoitteiden toteutumisesta.
Päätösehdotus:
Lautakunta kuulee selonteon.
Päätös:

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Ritva Puurunen ja vs. rehtori Petri Pasanen olivat paikalla esittelemässä sivistyslautakunnan vuoden 2015 toimintaa.
Sivistystoimen toimintakate oli 3.406.324 euroa, joka
oli 59.472 euroa alle talousarvion.
Kuultiin, että on menossa ensimmäinen vuosi yhtenäiskouluna. Lukion toimintaan on Tuusniemellä panostettu riittävästi. Koulukuraattoripalvelut toimivat.
Opettajakunnan henki on hyvä. Rehtori totesi, että
apulaisrehtori voisi olla tarpeen, kun vastuulla on noin
40 työntekijää ja yli 300 oppilasta. Nykyinen vararehtori- malli ei täysin korvaa apulaisrehtorin mahdollisuuksia toimia hallinto- ja talousasioissa. Lukiossa on
kolmannella vuosiluokalla 66,7 % Tuusniemeltä, 28,7
% Kaavilta ja 4,7 % Siilinjärveltä. Ensimmäisellä vuosiluokalla on Kuopiosta 15 oppilasta ja se lienee tulosta lukion tilojen kehittämisestä. Yläkoulun oppilaina
on kaavilaisia.
Ongelmia on ollut koulukeskuksen kiinteistöjen käytettävyydessä esim. kansalaisopiston osalta ja pihaalueiden kunnossapidon ja aurauksen suhteen.
Lautakunta merkitsi tiedoksi saadut selvitykset ja
käydyn keskustelun.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

2.3.2016 § 3

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT
Tark.ltk. 3 §

Kutsutaan kunnanjohtaja Toni Auvinen kertomaan vuoden 2015
tilinpäätöksen ennakkotietoja.
Päätös:

Kunnanjohtaja Toni Auvinen ja hallintojohtaja Jari
Tuononen esittelivät kunnan vuoden 2015 tilinpäätöstä ja kuultiin, että toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat edelliseen vuoteen nähden. Verorahoitus oli edelliseen vuoteen nähden samalla tasolla. Vuosikate kattoi poistot eikä uutta lainaa tarvinnut nostaa. Tilikauden ylijäämä on n. 122.000 euroa.
Henkilöstön osalta tapahtuneet muutokset saatiin tehtyä suunnitellusti. Uusiin järjestelmiin totuttautuminen
vie oman aikansa, Kuhilas koskee vain rajallista osaa
henkilöstöä, ehkä noin kymmentä henkilöä: palkat,
laskutus, laskujen kierto, Populus-ohjelma. Henkilöstölle on annettu koulutusta ja tarjottu lisäkoulutusmahdollisuutta.
Aluehallintovirasto on tutustunut palvelukeskukseen
ja asiaan tullaan paneutumaan AVI:n raportin pohjalta. Palvelukeskuksessa sijaisjärjestelyt rasittavat melkoisesti. Yhdellä esimiehellä on liikaa henkilöstöä.
Palvelukeskuksen tiimityöskentelymahdollisuuksia tullaan kehittämään.
Kuultiin, että konkurssiin menneen K-kaupan velkojien kokous on lähiaikoina.
Lautakunta merkitsi tiedoksi saadut selvitykset ja
käydyn keskustelun.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

2.3.2016 § 4

VÄESTÖNSUOJELUTILOIHIN TUTUSTUMINEN JA KUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA

Tark.ltk. 4 §

Tarkastuslautakunta tutustuu kunnan väestönsuojelutiloihin ja
valmiussuunnitelmaan.
Päätös:

Kunnanjohtaja esitteli valmiussuunnittelun tilannetta
kunnassa ja kertoi POSA 2015 harjoituksesta. Lisäksi
tutustuttiin väestönsuojelun johtokeskuksen tiloihin.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

2.3.2016 § 5

MUUT ASIAT
Tark.ltk. 5 §

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

Lautakunnan seuraava kokous on 4.5.2016 klo 9.00.
Aluekehityssäätiön koulutustilaisuuteen Kuopiossa
28.4.2016 osallistutaan.

