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9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallin
tosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siina 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: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk 

M1~ 
Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkasta
jaksi valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. Sihteerinä toimii 
tilintarkastaja. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla-Maija Syväjärvi ja 
Heikki Järvistö. Sihteerinä toimii tilintarkastaja. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TILNPÄÄTÖS 2018, KLO 09.05 - 10.00 
(esittelijänä Jari Rantapelkonen tai Leni Karisaari tai Mar
kus Viljanen) 

Ehdotus: Kuullaan ja merkitään tiedoks i kuultu esittely. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Enontekiön kunnan tilikau
den ylijäämäksi muodostui 181 tuhatta euroa. Vuosi ylitti 
olennaisesti taloudellisesti muutetun talousarvion (ennuste 
-336 tuhatta euroa) . Myös palvelutuotannon osalta tavoitteet 
toteutuivat. 

Ltk 

Lautakunnista perusturva ylitti muutetun talousarvion 154 
tuhannella eurolla, Opetus 20 tuhannella eurolla, kulttuuri 
5 tuhannella eurolla ja opetus 3 tuhannella eurolla. 

Khall Kvalt Pöytäki r j anotteen o i keaksi todist a a : 

Enontekiöllä ~/~20 

Pöyt äki rjanpitä j ä 
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TILINTARKASTUKSEN KILPAILUTTAMINEN 

6 § / Tark.ltk 9.1.2019 

Uuden kuntalain 122 §:n mukaisestivaltuusto valitsee 
hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai 
useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään vir
kavastuulla. 

Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikau
den hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilin
tarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden ti
lintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT
tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on 
määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT
tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhtei
söä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava 
vähintään yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkasta
jaan sovelletaan, mitä tilintarkastajasta säädetään. 

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan 
valinnan valmistelu. 

Päätetään tilintarkastuksen kilpailuttamisesta hal
linnon ja talouden tarkastamista varten sekä siihen 
liittyvistä toimenpiteistä. 

Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti. Valtuutetaan hal
lintojohtaja hoitamaan asia. 

Tilintarkastaja poistui kokouksesta pykälän käsit
telyn ajaksi. Sihteerinä pykälän aikana toimi pu
heenjohtaja. 

Tiedoksi: Hallintojohtaja 

12 § / 7.6.2019 

Keskustellaan tilintarkastuksen kilpailutuksesta ja 
kuullaan kilpailutuksen tilanteesta. Vastaava toi
mistosihteeri Pia Korva esitti liitteenä olevan 
tarjouspyyntöluonnoksen kilpailutuksen pohjaksi. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä ole-

Ltk 

van tarjouspyynnön seuraavin muutoksin: 
Kohta 3.3: vertaillaan 6 työpäivää vuodessa. 

Kohta 12: tarjouksen viimeinen jättöpäivä 5.8 klo 
15.00 

Kohta 13: päivitetään tarvittaessa valtuuston pää
töksen mukaan. 

Tiedoksi: Pia Korva, hallintojohtaja Leni Karisaari 
C~. 10 .Q.i . ~<:?, 

Khall Kvalt Pöytäkirj anotteen oi keaksi todi s taa: 

Enonteki öl lä _ / _ 20 

Pöytäki r j anpitä j ä 
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13 § ARVIOINTIKERTOMUS 2018 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikerto
muksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. 

Päätös: Tarkastuslautakunta laati, hyväksyi ja allekirjoitti arvi
ointikertomuksen vuodelta 2018 sekä päätti jättää arviointi
kertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen ar
viointikertomukseen syyskuun loppuun 2019 mennessä. 

Toimeenpantavaksi: Valtuusto O~. 10.~:\~ 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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14 § TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018 

Kuntalain mukaan on kunnassa suoritettava tilintarkastus hallinnon ja 
taloudenhoidon osalta. 

JHTT/JHT-tilintarkastajan on kuntalain 123 §:n mukaisesti suoritetta
va tilintarkastus ja annettava suorittamansa tar
kastuksen perusteella tilintarkastuskertomus. 

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

Tilintarkastajan on tarkastettava: 

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätös
ten mukaisesti; 

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konserni
tilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toi
minnasta; 

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikei
ta; 

4) onko kunnan sisainen valvonta ja riskienhallinta sekä 
konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 

Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. 

Ehdotus: 

Päätös: 

Ltk 

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

Tarkastuslautakunta totesi tilintarkastajan tilin
tarkastuskertomuksen. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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15 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUS-
KERTOMUKSESTA 

Ehdotus: 

Päätös: 

Päätettäväksi : 

Ltk 

Tarkastuslautakunnan tulee 

saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tie
doksi mahdollisen lausunnon kera 

esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2018 
tilinpäätös hyväksyttävissä 

esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallin
toa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille 
ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
myönnettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. -
31.12. 2018. 

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että val
tuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuk
sen. 

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslau
takunta esittää myönnettäväksi vastuuvapauden kun
nan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhalti
joille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. 

Valtuusto o~.~-~1~ 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ /_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuulemansa ajankoh
taiskatsauksen. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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MUUT ASIAT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

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

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös: Puheenjohtaja esitteli arviointikertomus-seminaariin osal
listumista. Päätettiin, että ei osallistuta. 

Ltk 

Seuraava kokous pidetään 21.8.2019 klo 09.00. 

~S~· fäAVJ/dtJÄ f?d011/lui~St}/J10k:fJeJ-
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/t /!r;b kew?/v/a/l 1 )00~ ~~~ 
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Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 


