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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 16.2.2018 klo 13.00 – 15.20 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Tarkastuslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Juha Lundström Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  Jenni Mäntynen 

 Jari Rämö Tarkastuslautakunnan vpj.  Taneli Käpylä 

 Hilkka Vanne   Simo Suonpää 

 Virve Saarikoski   Sari Airo 

 Pirkko Lipponen   Jenni Tikka 
   
   

 
Muut 
 

 Jorma Kesä tilintarkastaja 

 Jouko Käkönen tekninen johtaja § 5 

 Sam Vuorinen vt. kunnanjohtaja § 6 

 Pirjo-Maarit Hellman taloussihteeri § 6 

  

 
Vakuudeksi    
    
    
 Juha Lundström  Jorma Kesä 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
 16.2.2018  
   
   
    
    

 Jari Rämö  Hilkka Vanne 
    
    
 _______________________  __________________________ 
 Virve Saarikoski  Pirkko Lipponen 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 4   

    
   Maarit Anttila 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TARLA 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 
määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouk-
sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous 
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 
Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

  
  
  
Päätösehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TARLA 2 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
  
  
Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TARLA 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen 

 
Selostus: 
 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla 
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 
pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 
 

  
 

Päätösehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat alle-
kirjoittavat pöytäkirjan. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TARLA 4 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 

 
Selostus: Kuntalain 140 §: 

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 
1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-
suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu.” 

  
Päätösehdotus: Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnantoimistossa sekä tietoverkossa kun-

nan kotisivuilla kunnassa tavanomaisesti noudatettavalla tavalla. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TARLA 5 §  Teknisen toimen ajankohtaiskatsaus 

 
Selostus: Tekninen johtaja raportoi teknisen toimen vuoden 2017 toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista tek-
nisen toimen asioista. 

  
 

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevis-
ta asioista. 

  
Käsittelystä: Tekninen johtaja raportoi rakennuslautakunnan ja teknisen lautakunnan 

vuoden 2017 talouden ja toiminnan toteutumisista. Molempien lautakun-
tien toimialoilla on yhteistyötä naapurikuntien kanssa. 
Meneillään olevia ja vuoden 2018 investointeja on Vanhustentalo 3 perus-
korjaus ja huoltorakennuksen saneeraus. 
Kunnan omistamat vuokrahuoneistot ja osakkuudet asuinyhtiöissä. Muut 
omistuksessa olevat kiinteistöt ja niiden käyttö ja kunnossapito. 
Kunnalla on omistuksessaan n. 400 hehtaaria metsää. Peltoalueista on 
vuokrattuna 88 hehtaaria, osa on kaavoitettu tonttialueiksi.  
Vesihuoltolaitoksen rakenteet ja sen rakennushankkeet ja kunnossapito. 
Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys valmistui vuonna 2016, Kau-
hanoja-Ypäjänkylän siirtoviemäri ja varavesiyhteys valmistui 2017.  
Kaavoituskatsaus 2018-2019 tulee hallituksen käsittelyyn. Kironkylän 
asemakaavan päivitys ja laajennus tulee käsittelyyn vuoden 2019 aikana. 
Teknisen toimen koko henkilöstön määrä 10 henkilöä, joista 2 on osa-
aikaisia.   

  
Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TARLA 6 § Taloussihteerin kuuleminen, tilinpäätösennuste 2017 
 

  
  
  
  
Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee taloussihteerin katsauksen ja käy keskustelun 

esiin nousevista asioista. 
  
Käsittelystä: Vuoden 2017 tilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Tuloksen osalta 

Hykyn lopputilitys vuodelta 2017 puuttuu. Odotettavissa on palautusta 
maksettuihin ennakoihin. Tilinpäätös toteutuu kuitenkin alijäämäisenä. 
Verotulot ylittyivät talousarviosta. Valtionosuudet toteutuivat talousarvion 
suuruisina.  

  
Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TARLA 7 §    Muut asiat 

Selostus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintar-
kastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 

  
  
  
Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja arvi-

ointikohteesta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 17.4.2018 klo 16.00. 

Aiheena kunnanjohtajan kuuleminen vuoden 2017 tilinpäätöksestä sekä 
tilintarkastuskertomuksen käsittely.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 Kieltojen perusteet 
 
 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät:  
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  
  
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
oikaisuvaatimusohjeet  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika      
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
Ypäjän tarkastuslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 
kunta@ypaja.fi 

 
Pykälät:   
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). 
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tieto-
verkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon x.x.2017, josta 
14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
  
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 

mailto:kunta@ypaja.fi

