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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA

29.11.2018 klo 12.00 – 12.30

KOKOUSPAIKKA

Merikarvian kunnantalo, hallituksen kokoushuone

LÄSNÄ

Mikko Kivilahti
Pirjo Koivukorpi
Liisa Aittakari
Veli Tuominen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Vesa Keso

tilintarkastaja JHTT, sihteeri

Olli Rajala

hallintopäällikkö, sihteeri

POISSA
MUUT

KÄSITELLYT
ASIAT

§§ 1 - 5

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Merikarvialla 29.11.2018

Mikko Kivilahti
puheenjohtaja

Olli Rajala
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Merikarvialla 29.11.2018
Liisa Aittakari
jäsen
Pirjo Koivukorpi
varapuheenjohtaja

Veli Tuominen
jäsen
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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.
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat
pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

MERIKARVIAN KUNTA
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020

3§

4
PÖYTÄKIRJA 6/2018

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 140 §:
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.
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TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON JATKAMINEN VUOSILLE 2019 2020
Kuntalain (411/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan
valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi)
tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan, eikä
valtuuston kesken kalenterivuotta alkava toimikausi vaikuta asiaan.
Tilintarkastajan tehtävä jatkuu siihen saakka, kun
tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on
käsitelty.
BDO Audiator Oy on toimittanut tarkastuslautakunnalle esityksen,
jonka mukaan se on valmius jatkamaan tilintarkastussopimusta myös
tilikausille 2019 ja 2020, tilikausia 2013 – 2016 ja 2017 - 2018
(sopimusta jatkettu v. 2016) koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.
Merikarvian kunnan hankintaohjeiden mukaan arvoltaan yli 10.000
euron, mutta alle 30.000 euron hankinta tulee pääsääntöisesti
kilpailuttaa. Tilintarkastussopimuksen hankinta-arvo on noin 10.000
euroa vuodessa eli sopimuskauden arvo on yhteensä noin 20.000 euroa.
Tarkastuslautakunta on todennut, että kilpailutus ei tässä tapauksessa
ole välttämätöntä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että Merikarvian
kunta jatkaa vuosille 2013 – 2018 solmittua tilintarkastussopimusta BDO
Audiator Oy:n kanssa myös tilikausille 2019 - 2020, BDO Audiator Oy:n
tekemän esityksen mukaisesti tilikausia 2013 - 2018 koskevan
sopimuksen ehtoja soveltaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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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:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -PERUSTEET___________________________________
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5
_________________________________________________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1. mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät:
_________________________________________________________________________________________________________
HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_________________________________________________________________________________________________________

OIKAISUVAATIMUSOHJEET: Oikaisuviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Merikarvian kunnan tarkastuslautakunta, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
_________________________________________________________________________________________________________

VALITUSOSOITUS: Valitusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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, postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, 20101 TURKU

Kunnallisvalitus, pykälät ____________

Päätös annetaan __ _________

Valitusaika 30 päivää päätöksen antamispäivästä lukien.

Hallintovalitus, pykälät ______________

Päätös annetaan ____________

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: _______ Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
_______Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 TURKU
pykälät_______________ valitusaika ______ päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_______________________________________________________________________________________________________

VALITUSKIRJA:
Valituskirjassa on ilmoitettava;
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi

-päätös, johon haetaan muutosta
-muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun 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 valistusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
_____________________________________________________________________________________________________
LISÄTIETOJA:
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
_____________________________________________________________________________________________________
Liitetään pöytäkirjaan

