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KOKOUSAIKA Torstai 29.4.2021 klo 17.07- 17.38 
KOKOUSPAIKKA Skype 
 
 
Läsnä olevat jäsenet  Terhi Mattila  puheenjohtaja 
  Kari Laine  varapuheenjohtaja 
                                             Marja-Liisa Mäkelä jäsen 
                                             Teemu Leino  jäsen 
  Eino Huotari  varajäsen (Etolin) 
 
Poissa    
    
   
  
Muut läsnä olevat  
                                              
 Piia-Tuulia Rauhala             pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja  
 
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

Terhi Mattila   Piia-Tuulia Rauhala  
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  
 
 

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 
Nummelassa      . päivänä           kuuta 2021 

 
 
 

Kari Laine   Eino Huotari  
 
 
Marja-Liisa Mäkelä 
 
    

 
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 
 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla             
                alkaen.  
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69 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-
nistä on läsnä. 

 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintar-
kastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 
läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 22.4.2021. 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumää-
rään nähden päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Ehdotuksen mukaan.  

 
 
 
70 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkir-
janpitäjä.  Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuvat tarkastuslau-
takunnan jäsenet.  
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen jälkeen.  
 
Päätös Ehdotuksen mukaan.  
 
 

71 § TYÖJÄRJESTYS 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.  
 
Päätös Ehdotuksen mukaan.  

 
 
 
 
§ 72    ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 

 
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.  
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Ehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikerto-
muksen ja lähettää sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan 
kaupungin valtuustolle tiedoksi  

 
Päätös Ehdotuksen mukaan.  

 
 
 
§ 73 MUUT ASIAT 
  
 Hallintosäännön 28 §:n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi eril-

lisellä päätöksellään sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  
 

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita tarvittaessa. 
 

Päätös Muita asioita ei ollut.  
 
 

 
§ 74  OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
  

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset oh-
jeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoi-
tuksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskir-
jaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä vali-
tusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuk-
sen kohtaan kielto perustuu. 

 
Ehdotus Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksen-

hakukielto liitetään pöytäkirjaan. 
 
Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat 
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kun-
talain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 
§). 

 
Päätös Ehdotuksen  mukaan. 

 


