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Janne Laakkonen 
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Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

Enontekiöllä 10.6.2022. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallin
tosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siina on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 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 ko
kouksiin. 

Tarkastuslautakunta on päättänyt 11.12.20 1 3 §: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 ko
kouskutsu 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. 

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Ltk 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: Päätettin, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Sihtee
rinä toimii tilintarkastaja. 

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ /_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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32 § ARVIOINTIKERTOMUS 

TARK.LTK 28.4.2022 § 27 

Ehdotus: Aloitetaan arviointikertomuksen 2021 laadinta. 

Tilikauden 2021 arvioinnin painopistealueena ovat ENF Infra 
Oy ja Enontekiön Lentoasema Oy, kunnan vetovoima, maankäyttö
palvelut, työllisyyskehitys ja rajayhteistyö. 

Päätös: Keskusteltiin arviointikertomuksen 2021 laadinnasta ja aika
tauluista. 

TARK.LTK 10.6.2022 § 32 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikerto
muksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslauta
kunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikerto
mukseen 15.9.2022 mennessä. 

Päätös: Päätettiin, että arviointikertomuksen laadintaa jatketaan 
seuraavassa kokouksessa sen jälkeen, kun kunnan tilinpäätös 
ja toimintakertomus 2021 valmistuu. 

Ltk 

Tarkastuslautakunta toteaa, että se ei ole saanut vielä vas
tinetta 2020 vuoden arviointikertomukseen. 

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ /_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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33 § MUUT ASIAT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Ehdotus: Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa ma i nitsematon
kin asia. Laajakantoisena asia on kui t enki n syytä valmis
tella ennakkoon ennen päätöksentekoa 

Päätös: Päätetään seuraavan kokouksen ajankoht a. 

Ltk 

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan ajankohtaiset asia(t 
lintarkastajan raportti / salainen asiakirja JulkL 
24 §) 

Keskusteltiin seuraavien kokouksien aikatauluista. Tehdään 
lopullinen päätös, kun puheenjohta j alla on tieto 
milloin tilinpäätöskirja 2021 kunnan osalta valmis
tuu. 

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ /_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50. 

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 


