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Tarkastuslautakunnan jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien valitseminen
1.6.2017-31.5.2021 / Jäsenen valitseminen
226/00.00.01/2017
Khall § 192
Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121
§:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina
oltava valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on myös
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta. Tarkastuslautakunta
valvoo kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi.
Tilintarkastusta koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan tilintarkastuksen riippumattomuus ja luotettavuus. Rajoitukset koskevat tilintarkastajan lisäksi myös tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä, jotka luottamushenkilöinä vastaavat tilintarkastuksen järjestämisestä.
Vaalikelpoisuuden rajoituksesta säädetään kuntalain 75 §:ssä. Samat rajoitukset koskevat myös varsinaista tilintarkastajaa.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari tai apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
3. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee 1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kvalt § 41
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
1. että kunnanvaltuusto valitsee 1.6.2017-31.5.2021 väliseksi ajaksi
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
tarkastuslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan
jäsenet ja nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
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Nummi Olavi
Antti Timo
Blomroos Marja-Leena
Hannukainen Ritva
Uusi-Marttila Riika-Liisa
Lehtisalo Markku
Uusen Petri

vj
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vj
vj
vj
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Sengström Harri
Bitter Jan
Rintamaa Anita
Nordling Niina
Airaksinen Eveliina
Heino Hannu
Haapasaari Ari

----Khall § 30
Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 valinnut tarkastuslautakunnan jäse-

neksi Markku Lehtisalon. Lehtisalo on ilmoittanut 5.2.2020 eroavansa
Eurajoen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia, joten lautakuntaan pitää valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kunnanvaltuusto myöntää Markku Lehtisalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
2. kunnanvaltuusto valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
----Kvalt § 14
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää Markku Lehtisalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Markku Lehtisalolle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto päätti valita Jarmo Sallilan tarkastuslautakunnan
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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