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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta 2013-2016
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 04.05.2016 klo 9.00 – 13.55

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, hallintojohtaja
Taisto Kröger, teknisen lautakunnan pj.
Teuvo Nissinen, tekninen johtaja
Maija-Leena Räsänen, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
Lea Mustonen. vs. sosiaalijohtaja
Tuomo Pikkarainen, pöytäkirjanpitäjä, JHTT-tilintarkastaja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 6 - 8

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 06.- 09.5.2016
Allekirjoitukset

Heimo Räsänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Annukka Mustonen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 12.05.2016
Virka-asema

Ilmoitustaulunhoitaja

Allekirjoitus

Sisko Savolainen

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

04.05.2016 § 6

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Tark.ltk 6 §

Kutsutaan kokoukseen kuultavaksi kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, jotka esittelevät tilinpäätöskokonaisuutta lautakunnalle.
Kutsutaan kokoukseen tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan
puheenjohtaja esittelemään omalta osaltaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista v. 2015.
Kutsutaan kokoukseen sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan puheenjohtaja esittelemään omalta osaltaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista v. 2015.
Päätös:

Hallintojohtaja Jari Tuononen esitteli alkaneen vuoden talouden kehittymistä. Kuultiin myös selonteko
muista ajankohtaisista asioista.
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Taisto Kröger ja
tekninen johtaja Teuvo Nissinen esittelivät vuoden
2015 toimintaa. Kuultiin mm. kirkonkylän kaavoituksen käynnistämisestä. 10.5.2016 järjestetään tonttiilta Pappilanniemessä. Kuultiin myös selvitys päivystysjärjestelyistä sekä suunnitellusta yhteistyöstä Kaavin kunnan kanssa.
Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Maija-Leena Räsänen ja vs. sosiaalijohtaja esittelivät sosiaalilautakunnan toimintaa. Kuultiin selonteko lasten ja perheiden palveluista, vanhustyöstä, vammaispalveluista ja
toimeentulotukiasioista. Huostaan otettuja lapsia on
13. Kotipalvelussa on otettu käyttöön reittioptimointiohjelma, jolla mahdollisestaan työajan tehostaminen
asiakkaan luona. Asiakkaiden kotona asumisen mahdollistamiseksi ja omaishoitajien tukemiseksi järjestetään lyhytaikaishoitoa ja päiväkeskustoimintaa.
Omaishoidontuen riittävyydestä ja mahdollisesta lisämäärärahan tarpeesta käytiin keskustelua.
Keskusteltiin Työvalmennussäätiö Tukevan toiminnasta Tuusniemellä. Koivukotiin sijoitettiin yksityisissä
palveluissa olleita asiakkaita ja hoidossa on myös
kuopiolainen henkilö.
Lautakunta merkitsi tiedoksi saadut selonteot.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

04.05.2016 § 7

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015
Tark.ltk. 7 §

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 keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta ja päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

TUUSNIEMEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

04.05.2016 § 8

MUUT ASIAT
Tark.ltk. 8 §

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

Päätettiin seuraavan
23.05.2016 klo 9.00.

kokouksen

ajankohdaksi

