REISJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Tarkastuslautakunta

1/2022
18.1.2022

KOKOUSAIKA

18.1.2022 klo 9.20 – 14.26.

PAIKKA

Reisjärven kunnantalon kokoushuone ja teams

LÄSNÄ

Kauppila Jorma, puheenjohtaja klo 9.20 – 14.26.
Kinnunen Tuomo, varapuheenjohtaja klo 9.20 – 14.26.
Hirvinen Raili, jäsen klo 9.20 – 14.26.
Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja JHT, KHT (teams)
klo 9.20 – 14.26.
Silvast Marjut, kunnanjohtaja § 3
Ahmaoja Marianne, talous- ja henkilöstöjohtaja §4
Puronhaara Markku, sivistysjohtaja-rehtori § 5
Repo Ville, tekninen johtaja § 6
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1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tarkastuslautakunnan
kokouksen
järjestämisessä
ja
koollekutsumisessa
noudatetaan Reisjärven kunnan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön
(2013) 7 §:n mukaisesti kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Esityslista toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu
tulee lähettää neljää päivää ennen kokousta. Kiireellisessä tapauksessa kokous
voidaan kutsua koolle tai pitää puhelinkokouksena toimielimen päätöksen mukaan.
Tällöin kokouskutsua ja esityslistaa ei erikseen toimiteta.
Päätösehdotus (pj):
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

REISJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Tarkastuslautakunta

1/2022
18.1.2022

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösehdotus (pj):
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja sen allekirjoittavat osallistujat.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja sen allekirjoittavat osallistujat.

_________________________

_________________________

Jorma Kauppila
puheenjohtaja

Tuomo Kinnunen
varapuheenjohtaja

_________________________

_________________________

Raili Hirvinen
jäsen

Marko Paasovaara
sihteeri
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3 § KUNNANJOHTAJAN KUULEMINEN
Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kunnanjohtaja Marjut Silvast aiheenaan
vastuualueensa ajankohtaiset asiat.
Päätösehdotus (pj):
Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanjohtajan kuulemisen tiedoksi.
Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanjohtajan kuulemisen tiedoksi.
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4 § TALOUS- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN KUULEMINEN
Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja
aiheenaan vastuualueensa ajankohtaiset asiat.
Päätösehdotus (pj):
Tarkastuslautakunta merkitsee talous- ja henkilöstöjohtajan kuulemisen tiedoksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsee talous- ja henkilöstöjohtajan kuulemisen tiedoksi.
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5 § SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN KUULEMINEN

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara
aiheenaan vastuualueensa ajankohtaiset asiat.
Päätösehdotus (pj):
Tarkastuslautakunta merkitsee sivistysjohtaja-rehtorin kuulemisen tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsee sivistysjohtaja-rehtorin kuulemisen tiedoksi.
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6 § TEKNISEN JOHTAJAN KUULEMINEN
Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi tekninen johtaja Ville Repo aiheenaan
vastuualueensa ajankohtaiset asiat.
Päätösehdotus (pj):
Tarkastuslautakunta merkitsee teknisen johtajan kuulemisen tiedoksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsee teknisen johtajan kuulemisen tiedoksi.
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7 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Tarkastuslautakunta 25.5.2021 § 26
Kuntalain (70/2015) 84 §:n mukaan on esitetty sidonnaisuuksien ilmoittaminen
seuraavasti:
Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan
on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin 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 tehtäväänsä
valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet
muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus
tehdään
tarkastuslautakunnalle,
joka
valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden
ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä
sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen
tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja
tietoverkosta
Päätösehdotus (pj):
Käydään läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja keskustellaan tarvittavista
toimenpiteistä.
Päätös:
Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
Tarkastuslautakunta 17.11.2021 § 49
Päätösehdotus (pj):
Käydään läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja keskustellaan tarvittavista
toimenpiteistä.
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Päätös:
Käytiin
läpi
saapuneet
sidonnaisuusilmoitukset
(7
kpl).
Saapuneista
sidonnaisuusilmoituksista hyväksyttiin 3 kpl ja lähetettiin valtuustolle tiedoksi. 4
saapuneista sidonnaisuusilmoituksista pyydetään lisäselvitystä/päivitystä. Paljon
puuttuu edelleen sidonaisuusilmoituksia. Sidonnaisuusrekisterinpitäjä laittaa uuden
pyynnön ja määräajan marraskuun loppuun mennessä antaa uusi/päivitetty
sidonnaisuusilmoitus.

Tarkastuslautakunta 18.1.2022 § 7
Päätösehdotus (pj):
Tarkastuslautakunta käy läpi uudet ja päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja
keskustelee tarvittavista toimenpiteistä.
Päätös:
Sidonnaisuusrekisteriin ei ole viime kokouksen jälkeen tehty uusia tai päivitettyjä
ilmoituksia. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että sidonnaisuusilmoitus pitää
kuntalain 84 §:n mukaisesti antaa ja rekisteri pitää ajantasalla. Asian käsittely
siirretään seuraavaan kokoukseen.
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8 § MUUT ASIAT
Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tulleet asiat.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:
Ei ollut muita asioita.

Kokous päättyi klo 14.26.
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18.1.2022
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9 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Lautakunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätösehdotus (pj):

Päätös:
Päätettiin pitää seuraava kokous 3.3. klo 9 alkaen.

1/2022
18.1.2022
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