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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro 
2/21 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 15.4.2021 

Sivu
1 (16) 

KOKOUSAIKA  15.4.2021 kello 10.00 - 12.00 

KOKOUSPAIKKA Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, kokoushuone 1 tai 
yhteys Teams-ohjelman kautta 

SAAPUVILLA OL-
LEET JÄSENET 

Pj. 
Vpj. 

Jäsenet 

Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Pekka Seppä x Helen Kontturi 
Anita Rikalainen x Reijo Hämäläinen 
Mervi Heinonen x Jari Jalkanen 
Heikki Ropponen x Olli Koponen 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Pykälien 10 - 16 käsittelyn ajan: 
Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 
Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala 
Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko 
Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen 
Tilintarkastaja Pentti Tanskanen 

Johtava lääkäri Juhani Keinonen §:n 12 käsittelyn ajan 

Hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen, sihteeri 

ASIAT 10 - 20 § 

PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Allekirjoitus 

Puheenjohtaja Sihteeri 

Sirpa Kinnunen 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTAMINEN 

Allekirjoitus 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
Tarkastusaika  

Anita Rikalainen Mervi Heinonen 

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄOLO 

Allekirjoitus 

Vaalijalan kuntayhtymän yleinen tietoverkko https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 
19.4.2021 alkaen. 

Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri 

https://www.vaalijala.fi/poytakirjat
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 10 - 11 § 15.4.2021  2 
 
 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Tark.ltk 10 § Tarkastuslautakunnan päätöksen (5.9.2019 § 26) mukaan kokous-

kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokous-
ta. 

  Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on kokouksessa. 

  Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on tallennettu Essi-esityslista-
järjestelmään ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 
8.4.2021.  

 
  Päätösehdotus: 
 
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  Päätös: 
 
  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Tark.ltk 11 § Päätösehdotus: 
 
  Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Sivukohtaisia 

allekirjoitusmerkintöjä ei tehdä. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki ko-
kouksessa olleet lautakunnan jäsenet. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta  12 §  15.4.2021  3 
 
 
 
 
 
Katsaus kuntayhtymän toimintaan 
 
Tark.ltk 12 § Esityslistan mukana seuraa hallitukselle 21.4.2021 annettava 

Vaalijalan talousraportti tammi-maaliskuulta 2021.  
 
  Johtavat viranhaltijat selostavat asiaa. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Johtava lääkäri Juhani Keinonen kertoi tämän hetkisestä asiantunti-

japalvelujen henkilöstötilanteesta. Keinonen kertoi myös Lifecare-
ohjelmiston päivitystilanteesta sekä koronan vaikutuksista kuntoutus-
toimintaan sekä koronarokotuksista Vaalijalassa. 

 
  Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen kertoi mm. kuntoutuspalvelujen 

myynnistä eri maakuntiin. Alkuvuodesta ei merkittäviä muutoksia 
myyntiin.  

 
  Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko kertoi Nenonpellon kun-

toutusyksiköiden viime vuoden tuloksesta ja paikkatilanteesta (jo-
nossa paljon asiakkaita), henkilöstötilanteesta sekä henkilöstön rek-
rytoinnista ja koulutuksesta. Rantakurtakko kertoi myös uuden krii-
siyksikön suunnittelusta. 

 
  Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala kertoi palvelukotien paikkatilan-

teesta, paikkoja ei ole tällä hetkellä riittävästi. Pappilanmäen palvelu-
kodin henkilöstön rekrytointi on menossa. Mikäli saadaan henkilöstö 
rekrytoitua, aloitetaan toiminta 15-paikkaisessa Pappilanmäen palve-
lukodissa. Tilat vuokrataan Attendolta. Ruutala antoi yleiskatsauksen 
palvelukotien ja tekemisen yksiköiden tämän hetkiseen toimintaan.  

 
  Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen kertoi yhteistyöstä Monetran 

kanssa. 
 
  Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi. 
   
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus   32 §  24.3.2021  5 
Tarkastuslautakunta 13 §  15.4.2021  4 
 
 
 
 
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 
Hallitus  32 § Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Pentti Tanskanen, BDO Au-

diator Oy, on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskir-
jeen liittyen vuoden 2020 tilinpäätökseen.  

 
  BDO Audiator Oy:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta 

asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tu-
lee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskir-
jeen allekirjoittajat.  

 
  Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä nro 1. 
 
  Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2020 tilinpää-

tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Anja Man-
ninen ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen. 

 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  ______________ 
 
 
Tark.ltk 13 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle liitteenä nro 1. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajalle annetun vahvistus-

ilmoituskirjeen tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus  33 §  24.3.2021  6 
Tarkastuslautakunta 14 § 15.4.2021 5 
 
 
 
 
Tilinpäätös vuodelta 2020   
 
Hallitus 33 § Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh-

tymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu-
raavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkas-
tajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös 
toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava ti-
linpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 

 
  Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 

niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

 
  Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 

tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnas-
ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 
  Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kun-

tayhtymän johtaja. 
 
  Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 

selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoit-
teiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskel-
masta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää-
töksistä. 

 
  Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau-

den tuloksen käsittelystä. 
 
  Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen keskeiset lu-

vut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen ver-
rattuna ovat seuraavat: 

 
 



VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ  Kokouspäivämäärä  Sivu 
 

_______________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus   33 § 24.3.2021 7  
Tarkastuslautakunta 14 § 15.4.2021 6 
 
 
 
 
Hallitus  33 §  

 
TP 2019 TA 2020 TP 2020 TP2020 

  
Muut.-%     

Käyttötalousosa 
   

tot.- % tp 19/20  
Toimintatuotot yhteensä 82636 80417 90667 112,7 9,72 
  - Siitä jäsenkuntien osuudet 43400 43919 43320 98,6 -0,2 
  - Siitä ulkoiset tuotot 68796 66686 75798 113,7 10,2 
Toimintakulut -77030 -78525 -80952 103,1 5,1 
 -  Siitä ulkoiset toimintakulut -63191 -64794 -66083 102,0 4,6 
     Toimintakate 5606 1892 9715 513,5 73,3 
Tuloslaskelmaosa 

    
 

Rahoituskulut -177 -152 -156 102,78 -12,3 
Rahoitustuotot 32 15 45 292,9 40,2 
     Vuosikate 5460 1755 9604 547,0 75,89 
Sumu-poistot -2127 -1657 -2055 124,0 -3,4 
Satunnaiset tuotot/ kulut, netto 

    
 

    Tilikauden tulos 3333 99 7549 7651,2 126,5 
Varausten muutos/netto 108 0 205 -100,0 90,84 
Rahastojen muutokset/netto 

    
 

Tilikauden yli-/alijäämä 3441 99 7754 7859,1 125,38 
Investointiosa:  

    
 

Investointiosan menot -5206 -4769 -4217 88,4 -18,18 
Investointiosan tulot 1411 293 189 64,7 -86,53 
Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot 

    
 

Investoinnit /netto -3788 -4476 -4028 90,0 6,34 
Tulorahoituksen korjauserät   7 

 
 

     Vars.toiminnan ja investointien  
      nettokassavirta 1662 -2720 5576 -205,0 -235,5 

Rahoitusosa 
    

 
Antolainauksen muutokset 

 
 -4 

 
-100,0 

Lainakannan muutokset, netto 2185 1920 161 8,41 -92,63 
Oman pääoman muutokset 

    
 

Muut maksuvalmiuden muutokset 68 
 

-5373 
 

7801,5 
     Tulorahoituksen 

    
 

     riittävyys 3881 -868 -1139 -131,14 -70,65 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus  33 § 24.3.2021 8 
Tarkastuslautakunta 14 § 15.4.2021 7 
 
 
 
 
Hallitus 33 § Vuoden 2020 toimintatuotot olivat yhteensä 90,7 miljoonaa euroa, 

joista sisäisiä tuottoja 14,9 miljoonaa ja ulkoisia 75,8 miljoonaa eu-
roa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 7 mil-
joonaa euroa eli 10,2 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut 
myyntituotot olivat 43,3 miljoonaa eli 57,1 % kaikista toiminta-
tuotoista. Ulkokuntalaiset ostivat Vaalijalan palveluita 24,3 miljoo-
nalla, joka on 32 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja ker-
tyi 2,7 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 % kaikista toimintatuotoista. 
Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,4 miljoo-
naa eli 1,9 % kokonaistuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista kertyy 
elintarvikkeiden myyntituloista, palvelujen myynneistä, tuista ja 
avustuksista, vuokratuloista sekä muista myynti- ja toimintatuotois-
ta. Yleisesti voidaan todeta, että ulkokunnille myynti on kasvanut 
huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.  

 
  Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 4 % 

eli 0,1 miljoonaa euroa. Myös kuntakorvaukset ylittyivät talousarvi-
oon verrattuna 8,7 miljoonaa eli 14,5 %. Kuntakorvauksista jäsen-
kunnilta saadut korvaukset jäivät alle talousarvion 0,6 miljoonaa eli 
1,4 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon ver-
rattuna 9,3 miljoonaa euroa eli 61,6 %. Kokonaisuutena toiminta-
tuotot toteutuivat 9,1 miljoonaa eli 13,7 % budjetoitua paremmin. 

 
  Toimintakuluja kertyi yhteensä 81 miljoonaa euroa, joista sisäisiä 

kuluja oli 14,9 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 66,1 miljoonaa eu-
roa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,9 mil-
joonaa euroa eli 4,6 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toiminta-
kulut ylittyivät 1,3 miljoonaa eli 2 %. Palkkoja ja palkkioita makset-
tiin 43,2 miljoonalla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 
2,6 miljoonaa eli 6,4 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n koro-
tuksista sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Maksetut palkat ja 
palkkiot ylittyivät budjetoidusta 1,9 miljoonaa eli 4,5 %. Kokonai-
suudessaan henkilöstökulut ylittyivät budjetoidusta 1,8 miljoonaa, 
toteutuman ollessa 103,4 %. 

 
  Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 1,1 miljoo-

nalla eurolla eli 8,3 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 1 
miljoonaa euroa.  

 
  Poistot olivat 2 miljoonaa euroa. Tästä 0,3 miljoonaa oli kertaluon-

toisia lisäpoistoja, jotka tehtiin hallituksen päätöksellä. Kertaluon-
toiset poistot koostuivat puretuista ja myydyistä rakennuksista. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus   33 § 24.3.2021 9 
Tarkastuslautakunta 14 § 15.4.2021 8 
 
 
 
 
Hallitus 33 §            Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 17,8 miljoonaa eli  

161 000 tuhatta enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Lai-
namäärää kasvatti Kuutinharjun palvelukodin viimeisen lainaerän 
nosto. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin käytettiin 108 000 euroa. 

   
  Taseessa uutena asiana edelliseen vuoteen verrattuna on rahoi-

tusarvopapereihin käyttöön otettu OP Korkotuotto-sijoitusrahasto. 
Kassavarojen rahastoon sijoittamisella pyritään välttymään negatii-
viselta talletuskorolta, jonka pankit ovat ottaneet käyttöön v.2020.  

  
  Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 37 päivää. Tämä on 7 päivää 

pienempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. 
 
  Vuoden 2020 tilikauden tulos on + 7 549 414,54 euroa. Varausten 

ja rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 7 754 594,25 
euron ylijäämää. Ylijäämästä suunnitellaan yhtymäkokouksen pää-
töksellä palautettavaksi jäsenkunnille 2,5 miljoonaa euroa perus-
pääoman suhteessa. Palautus tapahtuu yhtymäkokouksen jälkeen, 
kun yhtymäkokouksen päätös on saanut lainvoiman. Palautus käsi-
tellään vuoden 2021 kirjanpidossa ja suoritetaan taseen edellisten 
tilikausien ylijäämätiliä käyttäen. Näin se ei vaaranna olennaisesti 
kuntayhtymän taloudellista kantokykyä.  

 
  Nettoinvestoinnit olivat 4 miljoonaa. Tämä on 0,4 miljoonaa alle ta-

lousarvion.    
 
  Liitteenä numero 2 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020, jo-

ka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion 
toteutuman sekä liitetiedot. 

 
  Toimintakertomuksessa on esitetty vuoden toiminnallisten tavoittei-

den toteutuminen ja merkittävimmät muut tapahtumat. 
     
  Valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 3899 224. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Hallitus   33 § 24.3.2021 10 
Tarkastuslautakunta 14 § 15.4.2021 9 
 
 
 
 
Hallitus 33 § Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 
  Hallitus 
 
  1  allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilin-

tarkastajille tarkastettavaksi. 
   
  2  toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuo-

delta 2020 on + 7 549 414,54 euroa. 
 
   Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat 

kirjaukset: 
   - poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää 

- 2 244 699,52 €  
   -  varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää 

205 179,71 € 
    
   Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 

2020 ylijäämä 7 754 594,25 euroa siirretään taseen yli-
/alijäämätilille. 

 
  3  antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa tilin-

päätökseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan 
vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.  

 
  4  saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl-

keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.  
 
  Päätös: 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  ______________ 
 
 
Tark.ltk 14 § Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tarkastustyön-

sä tulokset. Kuntalain 125 § edellyttää, että kertomukseen sisällyte-
tään lausunnot tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja tilivelvollisen 
vastuuvapaudesta. Kertomukseen on sisällytettävä yksilöidyt tilivel-
vollisiin kohdistetut muistutukset.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:  

 YTT Hallitus 

 

 

Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 14 § 15.4.2021 10 
 
 
 
 
 
Tark.ltk 14 § Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään 

toukokuun loppuun mennessä.  
 
  Tilintarkastaja Pentti Tanskanen suoritti varainhoitovuoden 2020 

tilinpäätöksen tarkastamisen 30. - 31.3.2021, tilintarkastuskerto-
mus liitteenä nro 2.  

 
  Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen 

hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkas-
tamaltaan tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.  

 
  Päätösehdotus:  
 
  Tarkastuslautakunta 
  

1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi 
 

2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hy-
väksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hal-
lituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 

 
 Päätös: 
 
  Tarkastuslautakunta 
 
  1  saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi 
 
  2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hy-

väksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hal-
lituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudella 1.1. - 31.12.2020. 
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Tarkastuslautakunta 15 §  15.4.2021  11 
 
 
 
 
 
Tilintarkastajan raportti 
 
Tark.ltk 15 § Tilintarkastaja Pentti Tanskasen laatima raportti suoritetusta tar-

kastustyöstä koskien tilivuotta 2020 on liitteenä nro 3 (SALASSA 
PIDETTÄVÄ, JulkL 24.1 § 15. kohta).  

 
  Prosessiasiantuntija Eija Susitaipaleen laatima erillinen yksityiskoh-

tainen tarkastusraportti on liitteenä nro 4 (SALASSA PIDETTÄVÄ, 
JulkL 24.1 § 15. kohta). 

 
  Päätösehdotus: 
 
  Tarkastuslautakunta tutustuu raportteihin ja päättää niiden mahdol-

lisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 
 
  Päätös: 
 
 Tilintarkastaja Pentti Tanskanen selosti laatimansa raportin sisäl-

töä. 
 
 Merkittiin raportit tiedoksi. 
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Tarkastuslautakunta 16 §  15.4.2021  12 
 
 
 
 
 
Koronatilanne Vaalijalassa 
 
Tark.ltk 16 § Esityslistan mukana seuraa hallitukselle 21.4.2021 annettava ra-

portti koronatilanteesta. 
 
  Johtavat viranhaltijat selostavat asiaa kokouksessa. 
 
  Päätösehdotus: 
 
  Merkitään tiedoksi. 
 
  Päätös: 
 
  Johtava lääkäri kertoi Vaalijalan koronatilanteesta §:n 12 käsittelyn 

yhteydessä. 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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Tarkastuslautakunta 17 §  15.4.2021  13 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu 
 
Tark.ltk 17 § Päätösehdotus: 
 
  Päätetään kokousaikataulusta. 
 
  Päätös: 
 
  Seuraava kokous pidetään to 6.5.2021 klo 10.00 Vaalijala tai Teams. 
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Tarkastuslautakunta 18 §  15.4.2021  14 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 
 
Tark.ltk 18 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida yhtymäkokouksen aset-

tamien tavoitteiden toteutumista.  
 
  Kuntayhtymän hallituksen antamassa "Tilinpäätös ja toimintakerto-

mus vuodelta 2020" -asiakirjassa on selvitys hallinnollisten ja talou-
dellisten tavoitteiden toteutumisesta (asiakirja on tallennettu Essiin/ 
oheismateriaali).  

 
  Liitteenä nro 5 on luonnos tarkastuslautakunnan arviointikerto-

mukseksi vuodelta 2020.  
 
  Päätösesitys:  
 
  Tarkastuslautakunta antaa liitteenä nro 5 olevan arviointikertomuk-

sen kuntayhtymän toiminnasta vuodelta 2020 ja esittää sen yhtymä-
kokoukselle.  

 
  Päätös: 
 
  Valmisteltiin arviointikertomusta. Asiaan palataan seuraavassa ko-

kouksessa. 
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Tarkastuslautakunta 19 §  15.4.2021  15 
 
 
 
 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Tark.ltk 19 § Muita asioita ei ollut. 
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Hallitus 20 §  15.4.2021 16 
 
 
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 20 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
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