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KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.9.2022 klo 16.18-18.07 

 

KOKOUSPAIKKA Nummelan terveysasema (Nummenselkä 2) ja MS Teams 

 

 

Läsnä olevat jäsenet  Olli-Pekka Arvila jäsen 

  Jiida Torjama  jäsen (Teams) 

                                             Tomi Salin  jäsen 

                                             Anitta Siponen jäsen 

  Päivi Suonsivu-Miettinen jäsen (Teams), liittyi 16.20 

 

Poissa    

    

   

  

Muut läsnä olevat  Timo Turunen  kuntayhtymän johtaja, § 37 

 Eero Aitkoski hallinto- ja talousjohtaja (Teams), § 38 

 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 § 34  

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 
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läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 30.8.2022. 

 

Esitys 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumää-

rään nähden päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös  

 Todettiin esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 16.18. 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

TARK.LTK § 35  

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, että Anitta Siponen ja Tomi Salin toimivat pöytäkirjan tarkastaja-

na.  

 

TYÖJÄRJESTYS 

  

TARK.LTK § 36  

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.  

  

 Esitys   

 Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. 

 

 Päätös  

 Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TILANNEKATSAUS 

 

TARK.LTK § 37 

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Timo Turunen informoimaan 

kuntayhtymän ajankohtaisista asioista (mm. toiminnallisten tavoitteiden to-

teutuminen, ennusteet loppuvuodelle sekä HVA-uudistuksen valmisteluiden 

eteneminen).  

 

  Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi 

 

  Todettiin 

  *HVA-siirtymää on edistetty 
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*Korona sotki edelleen keväällä Karviaisen toimintaa. Kaksi uutta lääkäriva-

kanssia perustettu, korona hellittänyt. Palvelutasosuunnitelman tavoite lääkä-

rin saavutettavuudesta toteutuu jo aika ajoin. Arvio on, että tavoitteeseen tul-

laan pääsemään. Lääkäriin pääsyn aika on jatkuvasti laskenut.  

Suunterveydenhuollon osalta on haasteellista päästä toiminnallisiin tavoittei-

siin.  

 

*Henkilöstöpulan (mitoituksen) takia jonot kasvoi kesällä, tilanne on sit-

temmin parantunut. 

 

*Ennuste on, että kuntien asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin päästään.  

   

  Päätös 

  Informaatio merkittiin tiedoksi.  

  Kuntayhtymänjohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TALOUSKATSAUS 

 

TARK.LTK § 38 

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän hallinto- ja talousjohtaja Eero Ait-

koski informoimaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden ajankohtaisista asi-

oista (mm. taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, talouden ennuste).  

 

  Esitys 

  Informaatio merkitään tiedoksi 

 

  Todettiin 

*Kuntaosuudet: MTA 130.684 m€, ennuste 131.754 m€. Odotettavissa kui-

tenkin, että valtio korvaa koronakustannuksia, tämä huomioiden ennuste 

TA:n puitteissa. 

   

  Päätös 

  Informaatio merkittiin tiedoksi. 

  Hallinto- ja talousjohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

ARVIOINNIN TYÖOHJELMA 2022 

 

TARK.LTK § 39 Tarkastuslautakunta on laatinut Kuntalain § 121 mukaisen arvointisuunni-

telman kaudelle 2021-2024. 

Lautakunta käsittelee arviointisuunnitelman tilikaudelle 2022 ja tekee mah-

dolliset päivitykset arviointisuunnitelmaan. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta vahvistaa arviointisuunnitelman tilikaudel-

le 2022. 

 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 

 

TARK.LTK  § 40 Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koske-
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van työohjelman. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan 

työohjelman vuodelle 2022. 

 

Päätös Päätetiin esityksen mukaisesti. 

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 

 

TARK.LTK  § 41 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. 

 

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 Todettiin, että uusia sidonnaisuusilmoituksia ei ole saapunut. 

    

MUUT ASIAT 

  

TARK.LTK  § 42 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. 
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Päätös Ei muita asioita. 

 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

  

TARK.LTK  § 43 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 18.07. 


