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Kokousaika:  Torstaina 24.3.2022 klo 9.00 – 11.42 
 
Kokouspaikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla olleet jäsenet    Läsnä: Poissa: 
 
Puheenjohtaja  Virpi Hahko  x 
Varapuheenjohtaja  Jaakko Mikkola  x 
Jäsenet:   Hans Julla  x 
   Ragni Reichardt x 
   Teijo Reunanen  x 
Pöytäkirjanpitäjä  Nina Relander x 
  
Muut saapuvilla olleet 
 
Varajäsenet:   Eini Penkkimäki  x 
   Toni Leino   x 
   Heikki Tuominen  x 
   Essi Kalenius  x 
   Markus Haavisto  x 
 
Kunnanjohtaja  Henri Partanen x §§ 10-12 
Sosiaalijohtaja  Laura Willman-Kitola x §§ 10-13 
Sivistystoimenjohtaja  Piritta Sihvonen x §§ 10-12 
Tekninen johtaja  Mikko Salmi   x 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus  § 10 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa   § 11 
 
Asiat    § 12 - 16 
 
Allekirjoitukset 
 
   Virpi Hahko   Nina Relander 
   Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus  Tarkastusaika 28.3.2022 
 
Allekirjoitukset 
    
Ragni Reichardt  Hans Julla 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäolo  4.4.2022 klo 9.00-15.00 
 
Todistaa 
  
   Pöytäkirjanpitäjä  
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10 §  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 postitettu 15.3.2022. 
   
 
Todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 

  
 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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11 § 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 maanantaina 28.3.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ragni Reichardt ja Hans Julla. 
 

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnanvirastolla maanantaina 4.4.2022 klo 9.00 – 15.00. 
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12 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus 
 

Lautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksessa selvityksen kunnan toiminnan ja 
talouden tämänhetkisestä tilanteesta. 

 
Kuullaan kunnanjohtajan puheenvuoro aiheesta. 

 
 Päätös: Kuultiin kunnanjohtaja Partasen esitys. 
 

Puheenvuorossaan hän käsitteli mm Ukrainasta sotaa paenneiden 
asuttamista kuntaan, erikoissairaanhoidon haasteiden, kuten koronan ja 
terveydenhuollon mahdollisen lakon, vaikutuksista kunnan talouteen. 
 
Tulevista investoinneista hän otti esille koulukeskuksen rakennusurakan 
sekä uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen. 
 
Taloushallinnon puolella haasteita asettaa tilinpäätöksen laadinta ja 
uuden kirjanpitäjän rekrytointi. Tästä syystä kunta on käynnistämässä 
yhteistyötä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa. 
 
Lisäksi kuultiin sivistystoimenjohtaja Sihvosen yleiskatsaus tämän 
hetken tilanteeseen varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa. 
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13 § Tutustuminen vuoden 2021 painopistealueisiin 
 
  

Tarkastuslautakunta on arvioinnin työohjelmassaan päättänyt  vuoden 2021 
arvioinnin painopistealueista.  
 
Tämän kokouksen tarkastelukohteena on sosiaalitoimen alueelta ikääntyvien hoito, 
vammaishuolto sekä muut sosiaalipalvelut. 
 
Kuullaan sosiaalijohtajan esitys. 
 
Päätös: Kuultiin sosiaalijohtaja Willman-Kitolan raportti, joka painottui 

ikääntyvien hoidon resurssien esittelyyn kunnassa sekä muiden 
sosiaalipalveluiden tehtäväalueella tapahtuvaan toimintaan.  
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14 § Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 
 

Taloustoimistossa on laadittu virkamiestyönä  vuoden 2021 
tarkastuslautakunnan toimintakertomus, joka jaetaan lautakunnan jäsenille 
esityslistan liitteenä.  
 
Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi laaditun toimintakertomuksen vuodelta 

2021 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 
 

  



KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 24.3.2022 

__________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

7 

 
15 §  Muut esille tulevat asiat 
 
 

Päätös: Aikataulusyistä seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään 
myöhemmin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 § Ilmoitusasiat 

 
Päätös: Ei ollut. 
 Kokous päätettiin klo 11.42. 


