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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallin
tosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja s11na on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asi
at. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta pääte
tään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Puheenjohtaja toimii myös kokouksessa esittelijänä. 

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkas
taj alla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan koko
uksiin. 

Tarkastuslautakunta on päättänyt 11.12.2013 §:ssä 46, että 
kokouskutsut ja esityslistat lähetetään lautakunnan varsi
naisille jäsenille 7 päivää ennen lautakunnan kokousta. Seu
raavan kokouksen ajankohta sovitaan 14 päivää ennen kokousta 
tai viimeisimmän kokouksen yhteydessä. Esityslista ja koko
uskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse 7 päivää ennen 
kokous ja erikseen sovittaessa postitse. 

Jos varsinaisen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, 
hänen tulee toimittaa tieto estyneenä olemisesta ja esitys
lista varajäsenelleen hyvissä ajoin. 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös
valtaiseksi 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todi s taa: 

Enontekiöllä _ / _20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET 

Kokouksen järjestäytymistoimina on tarpeen mm. hyväksyä 
asialista ja pöytäkirjanpitäjä. Lautakunta valitsee pöytä
kirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolel
ta. 

Ehdotus: Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Valitaan kokouk
sen sihteeriksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n Juha Vää
rälä. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan 
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu
heenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar
kastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sointu Jokiniemi ja Ul
la-Maija Syväjärvi. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

s;r OJ r; Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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26 § TILINTARKASTUSKERTOMUS 2015 

Kuntalain mukaan on kunnassa suoritettava tilintarkastus hallinnon ja 
taloudenhoidon osalta. 

JHTT-tilintarkastajan on kuntalain 123 §:n mukaisesti suoritettava 
tilintarkastus ja annettava suorittamansa tarkas
tuksen perusteella tilintarkastuskertomus. 

Tarkastuksessa on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkistettava 
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpää
tös. 

Tilintarkastajan on tarkastettava: 
onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai

sesti 
- 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; 

- ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita sekä 
- onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty 

asianmukaisesti 

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. 

Ehdotus: 

Päätös: 

Kuullaan JHT, KHT tilintarkastaja Juha Väärälän se
lostus suoritetusta tarkastuksesta ja todetaan ti
lintarkastuskertomus. 

Pykälän käsittely siirretään 3.6.2016 pidettävään 
kokoukseen. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_ 20_ 

Pöytäkirjanpitä jä 
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27 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUS-
KERTOMUKSESTA 

Ehdotus: 

Päätös: 

Tarkastuslautakunnan tulee 

saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tie-
doksi mahdollisen lausunnon kera 

esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2015 
tilinpäätös hyväksyttävissä 

esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallin-
toa ja taloutta hoitaneille toimielinten 
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhalti-
joille myönnettävä vastuuvapaus 
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. 

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

Pykälän käsittely siirretään 3.6.2016 pidettävään 
kokoukseen. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä / 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuulemansa ajankoh
taiskatsauksen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Tarkastuslautakunta kirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 
2015. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen vuodel
ta 2015 ja allekirjoittaa arviointikertomuksen sen valmis
tuttua. 

Päätös: Tarkastuslautakunta laati, hyväksyi ja allekirjoitti arvi
ointikertomuksen vuodelta 2015 sekä päätti jättää arviointi
kertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

Toimeenpantavaksi: Valtuusto 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oike aksi todistaa: 

~ ~Q Enonte kiöllä / 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematon
kin asia. Laajakantoisena asia on kuitenkin syytä valmistel
la ennakkoon ennen päätöksentekoa. 

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös: Ei muita asioita. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

Seuraava kokous pidetään 3.6.2016 klo 08.00 alkaen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

~ Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitet
tävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomai
nen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä vali
tusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, 
mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksen 
hakukielto liitetään pöytäkirjaan. 

Päätös: Hyväksytään. 

Ltk 

Muutoksenhakuohjeet 

Enontekiön kunta 
Tarkastuslautakunta 

Oikaisuvaatimusohje 

Kokouspäivämäärä 26.5.2016 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oi
kaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on koh
distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) se
kä kunnan jäsen. 

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen 
ei saa hakea oikaisua. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkas
tuslautakunta, Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 
Enontekiö. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök
sen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saa
neen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
(7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste
luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oi
kaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran
omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Valitusosoitus 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on 
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi
kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen on Rovaniemen Hallinto-oikeus. 
Postiosoite on PL 8112, 96101 Rovaniemi. 

pykä-

Valitusaika on kolmekymmentä (30) paivaa. Valitusaika 
alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka 
siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti 
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir
joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laa
tijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

Sivu 

12 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

~~ Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta va
litusaika on luettava. 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisel
le ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla va
litusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin vä
lityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä 
n11n ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus
ajan päättymistä. 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oi
keudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 
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Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä / 20 

Pöytäkirjanpitäjä 


