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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Lehto Timo
Ojanen Mikko
Ala-Hiiro Veikko
Kinnunen Anja
Sorvari Hilkka
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku
Majoinen Janne
Malmberg Milla
Lindström-Koli Tove

Klo
15:00 - 17:50
15:00 - 16:15
15:00 - 17:50
15:00 - 17:50
15:00 - 17:50
15:00 - 17:50
15:00 - 17:50
15:15 - 16:10

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja §:t 35 - 36
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
ptk:n pitäjä
työväenopiston
rehtori
tilintarkastaja

Allekirjoitukset
Timo Lehto

Janne Majoinen

Käsitellyt asiat
35 - 40
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila
Veikko Ala-Hiiro
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sirkku Hopeavirta-Hanhinen
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Tarkastuslautakunta

§ 35

9/2018

22.11.2018

Kokouksen järjestäytyminen
Tarkastuslautakunta 22.11.2018 § 35

Karkkilan kaupungin toimielinten kokousmenettelyssä
noudatetaan kuntalain ohella kaupunginvaltuuston
8.5.2017 / § 31 vahvistaman hallintosäännön 6. luvun
määräyksiä.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:
1) Toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
2) Valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3) Hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta:
1) Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2) Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Ala-Hiiron ja Sirkku
Hopeavirta-Hanhisen.
3) Hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunta

§ 36
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22.11.2018

Työväenopiston rehtorin haastattelu
Tarkastuslautakunta 22.11.2018 § 36

Kokoukseen on kutsuttu Karkkilan kaupungin työväenopiston
rehtori esittelemään opiston toimintaa ja tavoitteiden
toteutumista vuodelta 2018.
Ehdotus:

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös:

Esittely merkittiin tiedoksi.
Mikko Ojanen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.15.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunta

§ 37

9/2018

22.11.2018

Tarkastuslautakunnan kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo
vuonna 2019
Tarkastuslautakunta 22.11.2018 § 37
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset
määräykset toimielimen kokoontumisesta ja pöytäkirjan
tarkistamisesta sekä nähtävänä pitämisestä.
Kokousaika ja -paikka (Hallintosääntö 6 luku 47 §)
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja
päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen
pitämisestä.
Kokouksen koollekutsuminen (Hallintosääntö 6 luku 48 §)
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään
neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Jatkokokous (Hallintosääntö 6 luku 49 §)
Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi,
asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri
kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin annettava tieto
jatkokokouksesta.
Varajäsenen kutsuminen (Hallintosääntö 6 luku 50 §)
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen,
on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen
käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi
osallistua asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen
kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja,
esittelijä tai toimielimen pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun
varajäsenelle.
Toimielimen pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen
(Hallintosääntö 6 luku 57 §)
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, siten
kun kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus:
tarkastuslautakunta päättää seuraavaa:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunta

§ 37

22.11.2018

Tarkastuslautakunnan kokousajankohdat vuonna 2019 ovat:
17.1.
6.6.

7.2.
5.9.

7.3.
17.10.

4.4.
14.11.

16.5.
12.12.

Kokoukset alkavat klo 15.00. Kokouspaikkana on kaupungintalon
kokoushuone Formari tai erikseen kokouskutsussa määrätty
paikka.
Kunkin kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouspäivää
seuraavana torstaina tai sitä seuraavana arkipäivänä kello 15.00.
Tarkastuslautakunna tarkastettu pöytäkirja
muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä kokousta
seuraavan viikon perjantaina kaupungin verkkosivuilla. Mikäli ko.
päivä on arkipyhä, niin nähtäväolopäivä on seuraava arkipäivä.
Kokouskutsu ja mahdollisuuksien mukaan esityslista liitteineen
lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille kokouksessa
läsnäolo-oikeutetuille sähköisessä muodossa sähköisen
kokouksen kautta.
Kokouskutsu ja mahdollisuuksien mukaan esityslista liitteineen
julkaistaan sähköisessä kokouksessa viimeistään viisi päivää
ennen kokousta siten, että julkaisu tapahtuu määräpäivänä
viimeistään klo 16.00.
Tieto esityslistan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa
lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille kokouksessa
läsnäolo-oikeutetuille sähköpostilla edellisessä kohdassa
mainitussa ajassa.
Mikäli sähköinen kokous ei ole toimintakunnossa, lähetetään
kokouskutsu ja mahdollisuuksien mukaan esityslista liitteineen
viimeistään viisi päivää ennen kokousta jäsenille, varajäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla.
Mikäli kokouskutsun ja mahdollisuuksien mukaan esityslistan
liitteineen jakelu edellä mainitussa aikataulussa ei onnistu,
siirretään kokous myöhemmin pidettäväksi. Mikäli kokouksen
pitäminen on välttämätöntä, voidaan tarvittaessa toimia
hallintosäännön 45 §:n mukaisesti lähettämällä vain kokouskutsu
vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, varajäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Tarkastuslautakunta

§ 38

9/2018

22.11.2018

Seuraavan kokouksen ajankohta
Tarkastuslautakunta 22.11.2018 § 38
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdaksi
11.12.2018 alkaen klo 15:00.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi
11.12.2018 alkaen klo 15:00.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunta

§ 39

9/2018

22.11.2018

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Tarkastuslautakunta 22.11.2018 § 39
Kokouksessa keskustellaan ja tehdään arviointisuunnitelmaa
valtuuskaudelle 2017-2021.
Ehdotus:

Tehdään arviointisuunnitelmaa seuraaville vuosille ja päätetään
sisällöstä

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunta

§ 40

9/2018

22.11.2018

Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
Tarkastuslautakunta 22.11.2018 § 40

Tarkastuslautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät,
ilmoitukset ja päätökset:
Karkkilan kaupunginvaltuusto
22.10.2018 § 54 Vastaus tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen vuodelta 2017

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi, että lautakunnan puheenjohtaja käytti asiasta
puheenvuoron 22.10. valtuustossa. Tarkastuslautakunta
käsittelee annettuja vastineita seuraavan arviointikertomuksen
yhteydessä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että lautakunnan puheenjohtaja käytti asiasta
puheenvuoron 22.10. valtuustossa. Tarkastuslautakunta
käsittelee annettuja vastineita seuraavan arviointikertomuksen
yhteydessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

54

