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Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta   27.10.2020

AIKA 27.10.2020 klo 09:00 - 10:30
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Kyrö Sirkka puheenjohtaja

Kukkohovi Hannu varapuheenjohtaja
Pottala Anna-Liisa jäsen

MUU Mikkonen-Brännkärr Tiina tilintarkastaja etänä
Lampela Sari sihteeri
Karppinen Anna-Liisa hyvinvointipäällikk

ö
§:n 31 ajan

Kolehmainen Virpi talous- ja
hallintojohtaja

§:n 32 ajan

ALLEKIRJOITUKSET

 Sirkka Kyrö Sari Lampela
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

30 - 36

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Hannu Kukkohovi  Anna-Liisa Pottala
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Tarkastuslautakunta § 30 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk § 30

Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen
klo 9.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä Sirkka
Ky rö, Hannu Kukkohovi, Anna-Liisa Pottala ja sihteeri Sari Lampela.
Ti lin tar kas ta ja Tiina Mikkonen-Brännkärr osallistui etäyhteyden kaut-
ta. Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen osallistui §:n 31 ja ta-
lous- ja hallintojohtaja Virpi Kolehmainen §:n 32 käsittelyyn.
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Tarkastuslautakunta § 31 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Katsaus perusturvatoimesta

Tarkltk § 31 Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen antaa katsauksen
perusturvatoimen tilanteesta.

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta § 32 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouskatsaus

Tarkltk § 32 Talous- ja hallintojohtaja Virpi Kolehmainen antaa talouskatsauksen.

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta § 33 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2021 ja talousarvion 2020 toteuma

Tarkltk § 33 Valtuuston hyväksymän vuoden 2020 talousarvion mukaan tar kas-
tus lau ta kun nan talousarvion menot ovat 13 000 euroa. 15.10.2020
ti lan teen mukaan menoista on käytetty 4791,00 euroa.

  Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta käsittelee talousarviota vuo-
del le 2021.

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarvion
to teu man. Samassa yhteydessä tarkastuslautakunta käsittelee ta-
lous ar vio ta vuodelle 2021.

Päätös:  Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kuluvan vuoden talosuarvion.
Käsiteltiin tarkastuslautakunnan talousarvioita vuodelle 2021 ja
esitetään talousarvioon tarkastuslautakunnan osuudeksi 15 000,00
eur. Uusi tarkastuslautakunta aloittaa kesäkuun alussa, joten
koulutuksille on ensi vuonna enemmän tarvetta.
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Tarkastuslautakunta § 34 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkltk § 34 Kuntalain 84 § 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön
ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään se-
kä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä
ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muis ta-
kin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja vir ka teh-
tä vien hoitamisessa.

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maan käyt tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoi-
ta van toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa
ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apu lais por-
mes ta ria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on teh tä-
vään sä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä si don nai-
suuk sis sa tapahtuneet muutokset.

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il-
moi tus vel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tie dok si. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa il moi tus vel-
vol lis ta tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä il-
moi tus ta.

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tie to ver-
kos sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il-
moi tus vel vol li suu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päät tyes sä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tie-
to ver kos ta.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi kolme uutta ilmoitusta ja merkitsi
tiedoksi, että kaksi sidonnaisuusilmoitusta on poistettu henkilöiden
siirryttyä pois Lumijoen kunnan palveluksesta.

 Tarkastuslautakunta saattaa11.11.2019 jälkeen tulleet uudet,
päivitetyt sekä poistetut sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle
tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta § 35 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat

Tarkltk § 35

Päätös: Muita asioita ei ollut.
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Tarkastuslautakunta § 36 27.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seuraava kokous

Tarkltk § 36

Päätös: Seuraava kokous 14.12.2020 klo 9.00.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.


