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§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Susitaival
eija.susitaival@bdo.fi
Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.
Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla läsnä. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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§ 28
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Susitaival
eija.susitaival@bdo.fi
Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa
toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä
kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan
tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Ehdotus
Kaikki kokouksessa läsnä olevat lautakunnan jäsenet tarkastavat pöytäkirjan.
Päätös
Päätettiin, että kaikki läsnä olevat lautakunnan jäsenet tarkastavat pöytäkirjan.
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§ 29
Tilintarkastajan loppuraportti tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilintarkastuksesta
RauDno-2022-300
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Susitaival
eija.susitaival@bdo.fi
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilipäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti.
Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita,
jos ne eivät ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan kanssa.
Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä
kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja
annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastussopimuksessa on sovittu, että tilintarkastaja toimittaa
tarkastuslautakunnalle kunkin tilikauden tarkastuksesta kaksi kirjallista raportti, joista
toinen on yhteenvetoraportti tilinpäätöstarkastuksen valmistuttua.
Vastuunalainen tilintarkastaja toimittaa yhteenvetoraportin tilikauden 1.1. -
31.12.2021 tilintarkastuksesta lautakunnan kokoukseen.
Ehdotus
Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee yhteenvetoraportin
tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilintarkastuksesta tiedoksi.
Päätös
Merkattiin tilintarkastajan yhteenvetoraportti tiedoksi.
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§ 30
Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021
RauDno-2022-302
Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Raati
jarmo.raati@bdo.fi
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastaja on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti.
Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita,
jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan kanssa.
Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä
kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja
annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Edelleen Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen,
tilintarkastuskertomuksessa on tehtävät asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä
muistutuksesta asianomaisen selvitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto
päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus
ja siinä tehty muistutus antavat aihetta.
Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jarmo Raati toimittaa tilivuotta 1.1.-31.12.2021
koskevan tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle kokouksessa.
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Ehdotus
Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja toteaa sisältääkö tilintarkastuskertomus
Kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta.
Tilintarkastuskertomus toimitetaan tilinpäätöksen yhteydessä kunnanvaltuustolle
käsiteltäväksi.
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.
Tilintarkastuskertomus toimitetaan tilinpäätöksen yhteydessä kunnanvaltuustolle
käsiteltäväksi. Merkittiin tilintarkastuspöytäkirja tilikaudelta 2021 tiedoksi.
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§ 31
Arviointikertomuksen 2021 laatiminen
RauDno-2022-303
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Susitaival
eija.susitaival@bdo.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 30.5.2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa
on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 8.3.2022.

Ehdotus
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2021.
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021,
- pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle
selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt
arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten
vuoksi.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti. Pyydetään kunnanhallitusta antamaan vuoden 2022
loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt
arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten
vuoksi.
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§ 32
Tilinpäätös tilikaudelta 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen
RauDno-2022-304
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Susitaival
eija.susitaival@bdo.fi
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti.
Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita,
jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan kanssa.
Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä
kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja
annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämisestä on seuraavat lausumat:
- Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
- Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme
tilikaudelta.
Ehdotus
Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan kantaan
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä ja esittää osaltaan
valtuustolle että:
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 hyväksytään ja vastuuvapaus tilivelvollisille
myönnetään tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Päätös
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan kantaan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä ja esittää osaltaan valtuustolle että:
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Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 hyväksytään ja vastuuvapaus tilivelvollisille
myönnetään tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
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§ 33
Sidonnaisuusrekisteri
RauDno-2022-305
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Susitaival
eija.susitaival@bdo.fi
Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitus, Martiskainen Janne.pdf
2 Sidonnaisuusilmoitus, Väyrynen Pasi.pdf
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.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121
mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta
-hyväksyy mahdollisesti saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin
vietäväksi,
-saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä
-julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyy saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset
sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi, saattaa sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi
sekä julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.
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§ 34
Muut asiat
Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan
mahdollisesti esille ottamat muut asiat.
Päätös
Ei muita asioita.
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§ 35
LISÄPYKÄLÄ: Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen
RauDno-2022-308
Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Raati
jarmo.raati@bdo.fi
BDO Audiator Oy ilmoittaa 28.4.2022 päivätyllä kirjeellään, että Rautalammin kunnan
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään JHT, KHT Jarmo Raati alkaen 28.4.2022.
Tarkastuslautakunta merkitsee vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi ja
antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Ehdotus
x
Päätös
Merkittiin vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
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Oikaisuvaatimus
§27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35
Oikaisuvaatimusohje
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki §
134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Rautalammin kunnan tarkastuslautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.

