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KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.11.2021 klo 16.15 

 

KOKOUSPAIKKA Vihdin kunnantalolta (Asemantie 30), 4. kerroksen kokoustila sekä MS 

Teams 

 

 

Läsnä olevat jäsenet  Olli-Pekka Arvila jäsen 

  Minna Berglöf-Isotalo jäsen (MS Teamsin), poistui §75 käsittelyn jäl-

keen 

                                             Tomi Salin  jäsen 

                                             Anitta Siponen jäsen 

  Päivi Suonsivu-Miettinen jäsen  

 

Poissa    

    

   

  

Muut läsnä olevat  Eero Aitkoski                     hallinto- ja talousjohtaja 

                                             Mark Lassfolk  pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Olli-Pekka Arvila  Mark Lassfolk  

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 

Vihdissä  ____ / ____ / 2021.  

 

 

 

 

    

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla   

 alkaen.  

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

TARK.LTK § 72  

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

nistä on läsnä. 

 

 

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintar-
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kastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 

läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 11.11.2021. 

 

Esitys 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumää-

rään nähden päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös  

 Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

TARK.LTK § 73  

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkir-

janpitäjä.  Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuvat tarkastuslau-

takunnan jäsenet.  

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

 

   Esitys  

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Päätös  

Päätös ehdotuksen mukaisesti. 

 

TYÖJÄRJESTYS 

  

TARK.LTK § 74  

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.  

  

 Esitys   

 Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. 

 

 Päätös  

 Päätös ehdotuksen mukaisesti. 

 

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TALOUSKATSAUS 

 

TARK.LTK § 75 

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän hallinto- ja talousjohtaja Eero Ait-

koski informoimaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden ajankohtaisista asi-

oista (mm. talouden tasapainottaminen, riskikartoitus ja riskienhallinnan jär-

jestäminen, sisäisen valvonnan järjestäminen).  

 

  Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi 

   

  Todettiin 
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*Ulkopuolisen toimittajan toteuttama riskikartoitus tilattu/tekeillä. Tarkoitus 

olla 14.12 yhtymähallituksen kokouksessa läpikäynnissä. 

*Sisäisen valvonnan ohje on vuodelta 2012, tulee päivitettäväksi yhtymähal-

litukseen alkuvuodesta 2022. 

*Asiakasmaksujen päivitys asiakasmaksulain muutoksen myötä, osa muu-

toksista astuu voimaan vasta loppuvuodesta. Karkea arvio, että maksut pie-

nenevät 10 %. 

*Sote-valmistelut ajankohtaista, sopimusten siirto maakunnalle ja mahdolli-

nen sopimusten purkaminen. 

*Ta -22: Karviaisen oman toiminnan määrärahan arvioidaan kasvavan ~3,9 

m€, pitkälti johtuen muutoksista lainsäädännössä. 

 

 

  Päätös 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

 

KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖHALLINTO JA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

 

TARK.LTK § 76 

Kuntayhtymän henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso on kutsuttu kokoukseen in-

formoimaan kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta sekä henkilöstöhallinnon 

ajankohtaisista asioista. 

 

Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

  Päätös 

Siirretään pykälän käsittely seuraavaan kokoukseen, henkilöstöjohtajan ol-

lessa lomalla. 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN JA KÄYTTÖÖN TILATTAVA MA-

TERIAALI 

 

TARK.LTK  § 77 Lautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta pereh-

tyy ja kouluttautuu tehtäväänsä hyvin. 

 

Päätös Tark. ltk 13.10.2021 § 66  

 Lautakunta päättää hankkia perehdyttämiskoulutuksen koskien 

tarkastuslautakunnan tehtäviä. Puheenjohtaja ja sihteeri selvit-

tää vaihtoehtoja seuraavaan kokoukseen mennessä.  

 Lisäksi kuntayhtymän johtajaa pyydetään pitämään koulutus 

kuntayhtymän toiminnasta, rakenteesta ja asiakaskunnasta tu-

levassa kokouksessa 17.11.2021. 

 

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää tilata tarkastuslautakunnan koulu-

tuksen BDO Audiator Oy:ltä. Koulutuksen hinta 1.250 € (alv 

0).  

 Koulutuksen ajankohta on 25.11.2021 klo 16.15, paikka: MS 
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Teams etäkokous. Koulutukseen kutsutaan tarkastuslautakun-

nan varsinaiset sekä varajäsenet. Sihteeri toimittaa linkin ko-

koukseen.  

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 

 

TARK.LTK  § 78 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on teh-

tävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin-

keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 

varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 

luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan-

käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimie-

limen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohta-

jia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituk-

sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kulu-

essa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-

velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 

Kuntalain 64 §:n mukaan tätä säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä. 

 

Saadut sidonnaisuusilmoitukset jaetaan eri lähetyksenä. 

 

Päätös Tark.ltk 13.10.2021 § 68  

 Tarkastuslautakunta päättää pyytää kuntayhtymän hallintoa 

pyytämään sidonnaisuusilmoitukset ilmoitusvelvollisilta, siten 

että tarkastuslautakunta pystyy käsittelemään sidonnaisuusil-

moitukset seuraavassa kokouksessa 17.11.2021.  

 Pyydetään hallintoa myös poistamaan vanhat ei enää voimassa 

olevat sidonnaisuusilmoitukset julkisesta rekisteristä. 

 

 

Esitys Tarkastuslautakunta  

- merkitsee saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 

- hyväksyy asianmukaiset sidonnaisuusilmoitukset 

- pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään tarvittaessa ilmoi-

tustaan 

- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallituk-

selle ja edelleen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan 

kaupunginvaltuustolle tiedoksi 

- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kun-

tayhtymän kotisivuilla 

 

   Päätös Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan sidonnaisuusilmoi-

tus puuttuu, pyydetään kuntayhtymän hallintoa toimittamaan 
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ilmoituskutsu varapuheenjohtajalle.  

    Muilta osin päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

MUUT ASIAT 

  

TARK.LTK  § 79 Hallintosäännön 112 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsi-

teltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita tarvittaessa. 

 

Päätös Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdat; 19.1.2022 klo 

16.15 ja 16.2.2022 klo 16.15. Päätetään lähempänä pidetäänkö 

kokous lähi- vai etäkokouksena. 

 

 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

  

TARK.LTK  § 80 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet 

oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa 

on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettä-

vä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 

tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto pe-

rustuu. 

 

Esitys 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 Päätös esityksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo 17.41. 


