
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA  6/2022 

Tarkastuslautakunta 2021 - 2024  27.10.2022   1(4)  
 

___________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

 

 

KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2022 klo 16.17-16.58 

 

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

 

 

 

Läsnä olevat jäsenet  Olli-Pekka Arvila jäsen 

  Jiida Torjama  jäsen (Teams) 

                                             Tomi Salin  jäsen 

                                             Anitta Siponen jäsen (Teams) 

  Päivi Suonsivu-Miettinen jäsen  

 

Poissa    

    

   

  

Muut läsnä olevat  Marketta Roinisto  palvelujohtaja 

 Sirpa Laakso henkilöstöjohtaja 

 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 § 44  

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 20.10.2022. 

 

Esitys 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumää-

rään nähden päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös  

 Todettiin esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 16.17. 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

TARK.LTK § 45  

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  

  Valittiin Päivi Suonsivu-Miettinen ja Tomi Salin. 

 

TYÖJÄRJESTYS 

  

TARK.LTK § 46  

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.  

  

 Esitys   

 Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. 

 

 Päätös  

 Esityksen mukaan. 

 

 

SOSIAALIPALVELUIDEN KATSAUS 

 

TARK.LTK § 47 

  Sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Marketta Roinisto on kutsuttu kokoukseen  

  informoimaan sosiaalipalveluiden ajankohtaisista asioista.  

 

  Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi 

   

  Todettiin 

*L-U hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen on leimannut vuoden 

toimintaa. 
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*Perhekeskuksen ostopalveluja on edelleen vähennetty. Toiminta on ollut ta-

saista, talouden toteuma on parantunut. Hallinto-oikeudessa olleita kiistoja 

on ratkennut ky:n hyväksi ja tuoneet tuloja. Talouden toteuma talousarvion 

puitteissa. 

*Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävien täyttämisessä on ollut haasteita. Tehos-

tetun palveluasumisen jonot ovat purkautuneet syyskuun aikana Vihdissä, 

Karkkilassa jonkin verran jonoa. Toiminnalliset tavoitteiden saavuttaminen 

on hyvällä tasolla. Talouden toteuma talousarvion puitteissa.  

*Kotiin annettava palvelut: etähoivaa ja lääkeautomaattien käyttöä lisätty. 

Henkilöstön saatavuus on ollut haastavaa. Ateriapalveluiden muutos, jossa 

lämpimiä aterioita ei enää kuljeteta hyvin, on onnistunut hyvin. Talouden to-

teuma talousarvion puitteissa. 

*Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on kehittynyt hyvin. 

   

  Päätös 

  Esityksen mukaan. 

   

 

KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖHALLINTO JA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

 

TARK.LTK § 48 

Kuntayhtymän henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso on kutsuttu kokoukseen in-

formoimaan kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta sekä henkilöstöhallinnon 

ajankohtaisista asioista. 

 

  Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi 

   

  Todettiin 

  *Kehityskeskustelut on käyty 90 % henkilöstön kanssa. 

  *Vaihtuvuus 53 hlö / 9 % 

*Työhyvinvoinnin seurantaa on tehty ja työkyvyn edistämistä edistetty johto-

ryhmän ja HR:n toimesta. 

*Sairauspoissaolot per 30.6.2022 9,4 pv/hlö (31.12.2021: 16pv /hlö) 

 

  Päätös 

  Esityksen mukaan. 

 

MUUT ASIAT 

  

TARK.LTK § 49 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. 
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

  

TARK.LTK § 50 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 Esityksen mukaan. Kokous päätettiin klo 16.58. 


