
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA  2/2022 

Tarkastuslautakunta 2021 - 2024  9.3.2022   1(4)  
 

___________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

 

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.3.2022 klo 16.17-17.23 

 

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

 

 

Läsnä olevat jäsenet  Olli-Pekka Arvila jäsen 

  Jiida Torjama  varajäsen (Teams) 

                                             Tomi Salin  jäsen 

                                             Anitta Siponen jäsen 

  Päivi Suonsivu-Miettinen jäsen  

 

Poissa    

    

   

  

Muut läsnä olevat  Eero Aitkoski hallinto- ja talousjohtaja (Teams) 

 Mark Lassfolk pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Olli-Pekka Arvila  Mark Lassfolk  

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 

Vihdissä  ____ / ____ / 2022.  

 

 

 

 

    

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla   

 alkaen.  

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

TARK.LTK § 10  

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. 
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Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 8.12.2021. 

 

Esitys 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumää-

rään nähden päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös  

 Päätös esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 16.17. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

TARK.LTK § 11  

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  

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

TYÖJÄRJESTYS 

  

TARK.LTK § 12  

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.  

  

 Esitys   

 Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. 

 

 Päätös  

 Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY 

 

TARK.LTK  § 13 Kokoukseen on kutsuttu talous- ja hallintojohtaja Eero Aitkoski  

  informoimaan tilikauden tuloksen muodostumisesta sekä taloudellisten ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tilikauden 2021 aikana. 

 

Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

Todettiin 

   *Kuntaosuudet: TP 120,1 m€ / MTA 124,3 m€, josta 

Karkkila TP 31,9 m€ / MTA 32,7 m€ 

Vihti 88,1 m€ / MTA 91,6 m€ 

 

*Oman toiminnan kuntaosuudet TP 72,0 m€ / MTA 73,3 m€, josta 
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Karkkila TP 20,4 m€ / MTA 21,0 m€ 

Vihti TP 51,5 m€ / MTA 52,3 m€ 

 

*Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet TP 48,9 m€ / MTA 51,0 m€, josta 

Karkkila TP 11,71 m€ / MTA 11,72 m€ 

Vihti TP 37,17 m€ / 39,27 m€ 

 

*Sosiaalipalveluiden kuntaosuudet TP 49,26 m€ / MTA 49,93 m€, josta 

Karkkila TP 13,76 m€ / MTA 13,68 m€ 

Vihti TP 35,5 m€ / MTA 36,25 m€ 

 

*Terveyspalveluiden kuntaosuudet TP 21,18 m€ / MTA 22,0 m€, josta 

Karkkila TP 6,3 m€ / MTA 6,95 m€ 

Vihti TP 14,86 m€ / MTA 15,08 m€ 

 

   *Hallinnon kuntaosuudet TP 0,76 m€ / MTA 1,36 m€, josta 

   Karkkila TP 0,17 m€ / MTA 0,37 m€ 

   Vihti TP 0,6 m€ / MTA 0,98 m€ 

 

Päätös 

   Päätettiin merkitä informaatio tiedoksi. 

 

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 

 

TARK.LTK § 14 Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Timo Turunen esittelemään 

kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelmaa. 

 

Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös 

   Informaatio merkittiin tiedoksi.  

   Riskienhallintasuunnitelman esitteli talous- ja hallintojohtaja Eero Aitkoski. 

   Eero Aitkoski poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2020 VASTINEET   

 

TARK.LTK  § 15 Tarkastuslautakunta käsittelee Vihdin kunnanhallituksen ja Karkkilan kau- 

  punginhallituksen antamat vastineet kuntayhtymän arviointikertomukseen 

2020. 

 

Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

Päätettiin merkitä Vihdin kunnan vastine tiedoksi. Todettiin, että Karkkilan 

kaupungilta ei ole saatu vastinetta. 
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ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2021 LAADINTA 

 

TARK.LTK  § 16 Tarkastuslautakunta tutustuu tilikaudesta 2020 annettuun arviointikertomuk-

seen, keskustelee laadittavan arviointikertomuksen työnjaosta, ulkomuodos-

ta, aikataulusta jne, 

 

   Päätös  

   Sihteeri valmistelee arviointikertomuksen luonnoksen lautakunnalle kom-

mentoitavaksi seuraavaan kokoukseen mennessä. 

  

MUUT ASIAT 

  

TARK.LTK  § 17 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 

Ei muita asioita. 

Alustavasti viimeinen kokous 19.5. klo. 16.15 Vihdissä. 

 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

  

TARK.LTK  § 18 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 Päätettiin esityksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo. 17.23. 


