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Kokousaika:  Keskiviikkona 14.12.2022 klo 15.00 – 16.50 
 
Kokouspaikka: Kosken Tl kunnanhallituksen kokoushuone ja sähköinen 

toimintaympäristö 
 
Saapuvilla olleet jäsenet    Läsnä: Poissa: 
 
Puheenjohtaja  Virpi Hahko  x 
Varapuheenjohtaja  Jaakko Mikkola x  
Jäsenet:   Hans Julla 
   Ragni Reichardt x 
   Teijo Reunanen  x 
Tilintarkastaja, HT, JHT  Tove Lindström-Koli x Teams 
Avustava tarkastaja  Niko Nyberg   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 §§ 38-40 
Sivistysjohtaja  Piritta Sihvonen x §§ 38-41 
Kirjanpitäjä   Tanja Lepistö x 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus  § 38 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa   § 39 
 
Asiat    § 40 - 45 
 
Allekirjoitukset 
 
 
   Virpi Hahko   Nina Relander 
   Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus  Tarkastusaika 19.12.2022 
 
 
Allekirjoitukset 
   Ragni Reichardt  Hans Julla 
    
 
Pöytäkirjan nähtävänäolo  9.1.2023 klo 9.00-15.00 
 
 
Todistaa  
   Pöytäkirjanpitäjä  



KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 14.12.2022 

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat: 
 

2 

38 §  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 2.12.2022 
   
 
Todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 

  
 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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39 § 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 19.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Julla ja Ragni Reichardt. 
 

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnanvirastolla maanantaina 9.1.2023 klo 9.00 – 15.00. 

  



KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 14.12.2022 

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat: 
 

4 

40 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus 
 

Lautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksessa kunnanjohtajan esityksen  kunnan 
toiminnan ja talouden tämänhetkisestä tilanteesta. 

  
Päätös: Kuultiin kunnanjohtaja Partasen ajankohtaiskatsaus, jossa selvitettiin 

mm kuluvan vuoden talouden toteutumaa sekä tulevan vuoden 
talousarvion erityispiirteitä. 
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41 § Tutustuminen vuoden 2022 arvioinnin painopistealueisiin 
 

Tarkastuslautakunta on arvioinnin työohjelmassaan päättänyt  vuoden 2022 
arvioinnin painopistealueista.  
 
Tämän kokouksen tarkastelukohteena on sivistyslautakunnan alaisen 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminta ja talous. 
 
Kuullaan sivistysjohtajan alustus aiheesta. 
 
Päätös: Kuultiin sivistysjohtaja Piritta Sihvosen esitys. 
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42 § Arviointikertomuksen vastineet 
 

Tarkastuslautakunta on 20.6.2022 § 27 esittänyt kunnanvaltuustolle, että 
kunnanvaltuusto pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 
15.10.2022 mennessä. 
 
Kunnanhallitus on toimittanut vastineensa: 
 

”Kh 5.9.2022 § 175  
 Tarkastuslautakunta on 20.6.2022 § 27 jättänyt arviointikertomuksen 

vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 
29.6.2022 § 30 merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoittanut 
kunnanhallitusta ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen 
havaintojen takia ja raportoimaan näistä toimista kunnanvaltuustolle 
30.9.2022 mennessä.  

 
 Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 20.6.2022 todennut 

kunnanhallituksen ja hallinnon osalta seuraavaa:  
 

”Tilinpäätös Ja toimintakertomus ei kaikilta osin noudata 
Kuntaliiton yleisohjetta. Vesihuoltolaitoksen osalta puuttuu myös 
toimintakertomus ja liitetiedot. 

 
Kunnanhallituksen selontekoon sisäisen valvonnan 
järjestämisestä tulisi lisätä: 
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa 

olevalla taloussuunnittelukaudella, 
- miten on varmistettu henkilökunnan riittävä sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan osaaminen, 
- miten on toimittu väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja miten 

toteutuneista väärinkäytöksistä on raportoitu. 
 
  Kunnanhallitus ei ole laatinut vastinetta arviointikertomukseen 2020. 
 

Vuoden aikana vaihdettiin myös kirjanpitojärjestelmää, mikä 
valitettavasti on vaikuttanut tilinpäätöskirjan sisältöön ja laatuun, 
esim. niin ettei automaattisesti ole saatu vuoden 2020 
vertailutietoja tilinpäätöskirjaan ja niin, että jouduttiin 
manuaalisesti viemään vuoden 2021 talousarvioluvut uuteen 
järjestelmään. 

 

Tarkastuslautakunta esittää, että kuntastrategiaa jatkossa tulisi 
paremmin jalkauttaa talousarvioon ja toimenpideohjelmaan niin, 
että se olisi näkyvämmin esillä ja selvästi luettavissa 
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kuntastrategia ei saa olla 
irrallinen osa verrattuna talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. 
Tämä mahdollistaisi päämäärätietoisemman kehityksen ja 
selkiyttäisi myös strategian vaikuttavuuden arviointia.” 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen vastineen: 
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 Kuntaliiton yleisohjetta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
osalta tullaan noudattamaan jatkossa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laadinnan osalta ongelmaksi muodostui 
henkilöstöresurssin vajaus, joka saatiin korjattua tilinpäätöksen 
laatimisen loppuvaiheessa.  

 
 Sisäisen valvonnan järjestämisestä tullaan antamaan tarkempi 

selonteko hallitukselta, joka sisältää em. tarkennukset. Kunnanhallitus ei 
laatinut vastinetta arviointikertomukseen 2020, johtuen johtavien 
viranhaltijoiden vaihtumisesta. Kirjanpitojärjestelmän muutoksesta 
aiheutuneet ongelmat eivät vaikuta enää vuoden 2022 tilinpäätökseen.  

 
 Kuntastrategia tullaan jalkauttamaan paremmin vuoden 2023 

talousarvioon. Kuntastrategiaa ja sen jalkauttamista talousarvioon 
tullaan käsittelemään syksyn aikana luottamushenkilöiden sekä 
viranhaltijoiden toimesta siten, että strategian ohjaava vaikutus saadaan 
näkyviin talousarvioasiakirjaan sekä sitä kautta kunnan toimintaan. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
------------------ 
 
Tarkastusltk 14.12.2022: 
 
 
Päätös:  Saatiin tiedoksi kunnanhallituksen vastine. 
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43 § Sidonnaisuusrekisterin päivitykset  
  
 

Tarkastuslautakunnan sihteeri on pyytänyt sähköpostikyselynä ilmoituksia 
mahdollisista muutoksista sidonnaisuusrekisteriin niiltä henkilöiltä, joilla on 
velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus. 

 
 
Päätös: Kirjattiin saadut muutosilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin. 
 Viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
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44 § Muut esille tulevat asiat 
 
 Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 15.2.2023 klo 9.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 § Ilmoitusasiat 

 
Päätös: Ei ollut. 


