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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2019 
 
 
 
KOKOUSAIKA 21.1.2019 klo 10.00 – 12.00 
   

KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone, Pelkosenniemi  
   

LÄSNÄ                
 Ahti Isojärvi   Marko Poikela 
Annika Kostamo  Eeva-Maija Airas 
Jouni Ahvenainen   Jouni Halonen 
Irja Harju   Eeva Kulpakko 
 

 
  Heikki Kouri, johtava lääkäri § 3 
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja § 3 

Hilkka Ojala, tilintarkastaja 
 

  
1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan 
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta.  

 
Puheenjohtaja toimii myös kokouksessa esittelijänä. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan 
kokouksiin.  

 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
   
 
2 §  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET 
 

Kokouksen järjestäytymistoimina on tarpeen mm. hyväksyä asialista, 
valita pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat. 

 
Ehdotus:   Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. 
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Päätös:  Tilintarkastaja Hilkka Ojala toimii pöytäkirjanpitäjänä muilta osin, mutta 
Ulla Reinvuo toimii pöytäkirjanpitäjänä § 4 käsittelyn aikana. 
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Annika Kostamo ja Jouni 
Ahvenainen toimivat pöytäkirjan tarkastajina.  

 
3 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS SEKÄ 

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUONNA 
2018 

 
 Johtava lääkäri Heikki Kouri ja toimistonhoitaja Ulla Reinvuo ovat 

kokouksessa saapuvilla esittäen katsauksen kuntayhtymän 
ajankohtaisista asioista sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta vuonna 2018.  

 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee Heikki Kourin ja Ulla Reinvuon katsaukset 

ja käy keskustelua esiin nousevista asioista. 
 
Päätös: Heikki Kouri ei ollut kokouksessa saapuvilla. Tarkastuslautakunta kuuli 

Ulla Reinvuon katsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.   
 
 
4 § HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT VUOSILL E 

2019-2020 + MAHDOLLINEN KAHDEN VUODEN OPTIO 
 
 Jäsenkunnat ja kuntayhtymä ovat kilpailuttaneet hallinnon ja talouden 

tarkastuspalvelut vuosille 2019-2020 + mahdollinen kahden vuoden 
optio. 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelua kilpailutuksen pisteytyksestä ja 

päättää esityksestä jäsenkuntien valtuustoille. 
 
Päätös: Tilintarkastaja Hilkka Ojala poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. Käytiin tarjoukset läpi ja tarjoukset olivat nähtävänä 
kokouksessa. Tarkastuslautakunta yksimielisesti esittää jäsenkuntien 
valtuustoille, että ne valitsevat Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastusyhteisöksi BDO Audiator 
Oy:n.   

 
 
5 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA  
  
  Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta 

koskevan työohjelman. 
 
Ehdotus:  Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman 

2018. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan työohjelma 2018. 
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6 §  SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
 
  Tarkltk 15.11.2017 
   
 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 
hoitamisessa. 

  
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria 
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä 
kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

  
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi.  

  
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
  

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: 

o xx 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
- valtuuttaa kunnan hallintotoimiston julkaisemaan hyväksytyt 

sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi saadut ilmoitukset ja pyytää henkilöitä, 

joilta ilmoitukset puuttuivat toimittamaan ne 30.11.2017 mennessä. 
  
  Tarkltk 15.3.2018 
 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: 

o xx 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
- valtuuttaa kunnan hallintotoimiston julkaisemaan hyväksytyt 

sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi seuraavat sidonnaisuusilmoitukset: 
 Irja Harju 
 Annika Kostamo 
 Jouni Halonen 
 Marja-Liisa Kelloniemi 
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 Katja Hirvasaho 
 Antti Oikarinen 
 Ahti Isojärvi 
 Heidi Martin 
 Eeva Kulpakko 
 Jouko Savukoski 
 Heikki Kouri 
 Hanna Nurmi 
 Paula Tarkka 
  
 
 

Tarkastuslautakunta pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään 
ilmoitustaan: 

 Pentti Pyykönen 
 Raimo Haapakoski 
 Tero Luoma-aho 
 Jouni Ahvenainen 
 Pekka Nyman 
 Elina Suopanki 
 Satu Marianne Juuso 
 Anu Laukkanen 
 Jorma Kellokumpu 
 Sinikka Kangas 
 Aulikki Imporanta 
 Marita Kuosku 
 Anu Luiro 
 
 
 Seuraavilta henkilöiltä puuttuu ilmoitus. Tarkastuslautakunta pyytää 

seuraavia ilmoitusvelvollisia toimittamaan sidonnaisuusilmoituksen.  
 Tero Luoma-aho 
 Heikki Honkanen 
 Merja Ahola 
 Kari Kilpimaa 
 Anu Luiro 
 Marko Poikela 
 Eeva-Maija Airas 
 Marianne Juntunen 
 Antti Kerkelä 
 Aino Kulpakko 
  
  _______________________________________ 
 
  Sidonnaisuusrekisterin tiedot tuodaan kokoukseen. 
 
Ehdotus:  Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset ja 

valtuuttaa hallintotoimiston julkaisemaan hyväksytyt 
sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän kotisivulla. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta tarkisti sidonnaisuusrekisteritilanteen. 
 
 Tarkastuslautakunta pyytää seuraavia henkilöitä täydentämään 

ilmoitustaan: 
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 Raimo Haapakoski 
  Elina Suopanki 
 Anu Laukkanen 
 Marita Kuosku 
 Anu Luiro 
 
 Tarkastuslautakunta pyytää seuraavia henkilöitä toimittamaan 

sidonnaisuusilmoituksen: 
 
 Tero Luoma-aho 
 Heikki Honkanen 
 Kari Kilpimaa 
 Aino Kulpakko  
 
 
7 §  MUUT ASIAT SEKÄ SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA 

SIINÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Ehdotus:  Käsitellään muut esille tulevat asiat sekä seuraavan kokouksen 

ajankohta ja siinä käsiteltävät asiat. 
 
Päätös:   Keskusteltiin uusien taloushallinto-ohjelmistojen hankinnasta ja 

ruokahuollosta. Muita asioita ei ollut. Seuraavan kokouksen päivämäärä 
päätetään myöhemmin. 

 
 

 8 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan 
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on 
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaan kielto perustuu. 

 
Ehdotus:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 

liitetään pöytäkirjaan.   
 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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 Pelkosenniemi 21.1.2019 
 
 
 Ahti Isojärvi   Hilkka Ojala 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä § 1-3, 5-8 
 
 
 
 Ulla Reinvuo 
 pöytäkirjanpitäjä § 4 
 
 
 
 

Annika Kostamo  Jouni Ahvenainen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa 
Pelkosenniemellä 23.1.2019 klo 8-16 
 
 
toimistonhoitaja Ulla Reinvuo 
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Muutoksenhakuohjeet          
 
Pelkosenniemen - Savukosken          Kokouspäivämää rä 21.1.2019 
kansanterveystyön kuntayhtymä 
Tarkastuslautakunta  
 
Oikaisuvaatimusohje  
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen. 
 
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, 
Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kunta yhtymä, 98500  
Pelkosenniemi.  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Valitusosoitus  
 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 OULU 
Faksi:   029 56 42841 
Sähköposti:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Muu valitusviranomainen:________________________ 
pykälä____________________ 
 
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
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Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 
luettava. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
ennen valitusajan päättymistä. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 
euroa. 


