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Kokousaika:  Keskiviikkona 30.5.2018 klo18.00-20.48 
 
Kokouspaikka:  Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla olleet jäsenet    Läsnä Poissa 
 
Puheenjohtaja  Marja Jalli  x 
Varapuheenjohtaja  Pertti Kujala  x 
Jäsenet:   Pekka Leime  x  
   Tapio Satto   x  
   Eve Vist  x 
JHTT-tilintarkastaja  Hannu Laurila x 
Pöytäkirjanpitäjä  Nina Relander x 
 
Muut saapuvilla olleet 
 
Varajäsenet:   Osmo Korhonen x 
   Mika Toivonen  x 
   Minna Lehti   x 
   Jukka Lehti   x 
   Eini Ahti   x 
   
 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus  § 16 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa  § 17 
 
Asiat    § 18-21 
 
Allekirjoitukset 
 
  Marja Jalli  Pertti Kujala  Nina Relander 
  Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty   
Tarkastusaika   Perjantai 1.6.2018 
 
Allekirjoitukset 
 
   Pekka Leime   Eve Vist 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäolo 2.7.2018 klo 8.00-15.45 
 
Todistaa  
 
   Pöytäkirjanpitäjä Nina Relander 
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16 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla.  
 
Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
 
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 22.5.2018 
   
 
Todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 

  
 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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17 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 
 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa 

puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjat 
pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta 
ilmoitettu. 
 

 Päätös: Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 1.6.2018. 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Leime ja Eve Vist. 
 
  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 

 2.7.2018 viraston aukioloaikana.  
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18 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 
 
 

JHTT-tilintarkastaja Hannu Laurila antaa selvityksen vuoden 2017 tilintarkastuksesta 
ja esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017. 

 
Päätös: JHTT-tilintarkastaja Hannu Laurila kertoi huomioistaan vuoden 2017 

tilintarkastuksen yhteydessä ja antoi liitteen 1 mukaisen 
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017. 
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19 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 
 

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta antoi liitteen 2 mukaisen arviointikertomuksen 

vuodelta 2017 kunnanvaltuustolle. 
 

 Merkitään pöytäkirjaan, että Marja Jalli ei esteellisenä osallistunut 
käsittelyyn sivistystoimen osalta, tässä kohden kokouksessa oli 
edustettuna Jallin varajäsen Osmo Korhonen. 

 
Sivistystoimen käsittelyn aikana puhetta johti Pertti Kujala. 
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20 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava 
valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.   
 
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin 
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  Kertomuksessa on 
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja 
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) 
myöntää vastuuvapaus. 
 
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

 
Tarkastuslautakunta 
 
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017 valtuustolle tiedoksi ja 
 
2) esittää valtuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa 

ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017. 

 
3) merkitsee saaneensa tiedoksi kunnanhallituksen vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 
  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkitään pöytäkirjaan, että Marja Jalli ei esteellisenä osallistunut 
käsittelyyn sivistystoimen osalta, tässä kohden kokouksessa oli 
edustettuna Jallin varajäsen Osmo Korhonen. 

 
Sivistystoimen käsittelyn aikana puhetta johti Pertti Kujala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 § Muut asiat 
 
 Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 13.9.2018. 
 

Kokouksessa käsiteltäviksi arviointikohteiksi valittiin vesi- ja 
viemärilaitos, jätehuolto ja ympäristönsuojelu, henkilöstö ja  erityisesti 
henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset sekä 
investointiprosessit. 

 


