
 

Viranomainen              Nro  Sivu 

VESANNON KUNTA     KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
Tarkastuslautakunta 2021 - 2025  11/2022  1 
  

 
 
KOKOUSAIKA 

 

Perjantai 4.11.2022 klo 10.00 – 12.10 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 
 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 

 
Jäsen:    Paikalla:   Varajäsen:      Paikalla: 

Osmo Korhonen, pj.      Olli Minkkinen, varajäsen     
Marko Kauppinen, varapj.     Marja-Liisa Kokko, varajäsen   
Eha Pääsik, jäsen,        Toomas Alviste, varajäsen    
Tuulikki Vilhunen, jäsen     Säde Pirskanen, varajäsen    

  
 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
 

 
LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Katso § 72 

 
ASIAT 

 

72 - 76 
 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkastajien 
valinta) 

 

Katso § 73 
 
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA  
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja         Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign 
 
Osmo Korhonen      Osmo Korhonen   

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkas-
tettu ja todettu kokouk-
sen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelyleh-
det on samalla varus-
tettu nimikirjaimillamme 

 
Tarkastusaika 

8.11.2022 
 
Allekirjoitukset 
 
 

Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign 
 
 

Marko Kauppinen   Eha Pääsik  Tuulikki Vilhunen 
 
PÖYTÄKIRJA ON  
PIDETTY YLEISESTI  
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 9.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 9.11.2022 
Virka-asema         Allekirjoitus 
 
 

Ma.toimistosihteeri        Sirkka Ilmola 
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Viranomainen    

VESANNON KUNTA     KOKOUSKUTSU     
Tarkastuslautakunta 2021 - 2025            11/2022 
 

 

Kokousaika 

 

Perjantai 4.11.2022 klo 10.00 
 

 
Kokouspaikka 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 

 
Käsiteltävät asiat 

 
Asia  Liite 
 
72 
 
73 
 
74 
 
75 
 
76 

 
 

 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen 
 
Muut mahdolliset asiat 
 
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 
 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh-
jeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 9.11.2022 
alkaen sekä kunnantoimistolla 9.11.2022. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 

Osmo Korhonen 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA      Kokouspäivämäärä     Sivu 

Tarkastuslautakunta    72 §  04.11.2022     2 
2021 - 2025 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tark.ltk. 72 § Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 

määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen 
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on pää-
tösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta 
päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 
Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
(Valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 
 
Päätös: 
 
Todettiin läsnäolijat. Kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla. 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta  73 § 04.11.2022 3 
2021 - 2025 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tark.ltk. 73 § Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy-

täkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkir-
janpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. 
(Valm. ma.toim.siht. SI) 
  
Päätösehdotus: Päätetään, että kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet allekir-
joittavat pöytäkirjan. 
 

 Päätös: 
 
Kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti. 
 
______________ 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta    31 §  17.08.2021     4 
2017 - 2021 
Tarkastuslautakunta    36 §  16.11.2021     4 
2021 - 2025 
Tarkastuslautakunta 74 § 04.11.2022     4 
2021 - 2025 
 
TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN 
 
Tark.ltk. 31 § Vesannon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.6.2021 § 27 valtuuttanut 

tarkastuslautakunnan kilpailuttamaan kunnan tulevien vuosien tilintarkas-
tuksen ja tuomaan esityksensä valtuuston hyväksyttäväksi. 

  
 Vesannon kunnan hallintosäännön § 72 mukaan valtuusto valitsee tarkas-

tuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön hallinnon ja talouden tar-
kastamista varten. Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön toimikauttaan 
vastaavien vuosien ajaksi, kuitenkin enintään kuuden vuoden ajaksi. 

  
 Kuntalain § 122 mom. 3. mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerral-

laan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 
  
 Tilintarkastuslain luku 5 § 1 mukaan yleisen edun kannalta merkittävän yh-

teisön tilintarkastajaksi valitun tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toi-
mikausien yhteenlaskettu kesto saa olla enintään kymmenen vuotta. 

 
 Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö saadaan 1 momentissa säädetyn 

enimmäiskeston jälkeen valita tilintarkastajaksi ainoastaan, jos tilintarkastus 
kilpailutetaan Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2–5 koh-
dan mukaisesti. Kilpailutuksen jälkeen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
saa toimia yhteisön tilintarkastajana siten, että ennen ja jälkeen kilpailutuk-
sen olevien toimikausien yhteenlaskettu kesto on enintään kaksikymmentä 
vuotta. 

 
 Tilintarkastajan toimikausi saadaan poikkeuksellisesti pidentää kahteen-

kymmeneenneljään vuoteen jos: 
 
 1) 1 momentissa säädetty enimmäiskesto on saavutettu; 

2) useampi kuin yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on valittuna sa-
manaikaisesti; 

3) 2 kohdassa tarkoitetut tilintarkastajat antavat yhteisen tilintarkastuskerto-
muksen. 

 
 Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjä enimmäiskestoja laskettaessa huomi-

oidaan myös sellaiset toimikaudet, joilla tilintarkastajana on toiminut 1 tai 2 
momentissa tarkoitetussa tilintarkastusyhteisössä toimiva luonnollinen hen-
kilö. 

 
 Tilintarkastajan valinta saa 1 momentissa tarkoitetun enimmäiskeston täy-

tyttyä kohdistua 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tilintarkastusyhteisössä 
toimivaan tilintarkastajaan ainoastaan samoin edellytyksin kuin kyseiseen 
tilintarkastusyhteisöön. 

 (Valm. ksiht. MR)  
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta    31 §  17.08.2021     5 
2017 - 2021 
Tarkastuslautakunta    36 §  16.11.2021     5 
2021 - 2025 
Tarkastuslautakunta 74 § 04.11.2022     5 
2021 - 2025 
 
 
Tark.ltk. 31 § Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta käynnistää tilintarkastusyhteisön kil-

pailutuksen. Käsiteltyään saamansa tarjoukset tarkastuslautakunta esittää 
kunnanvaltuustolle tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. 
 
Päätös: 

  
 Tarkastuslautakunta käynnistää tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen yh-

dessä Sansian kanssa mahdollisimman pian. Käsiteltyään saamansa tar-
joukset tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle tilintarkastajan valin-
taa koskevan päätösehdotuksen. 
_____________ 

 
Tark.ltk 36 § Tarkastuslautakunta jatkaa tilintarkastusyhteisön kilpailutusasian käsittelyä. 
  

Päätösehdotus: Nykyistä tilintarkastussopimusta jatketaan vuodella ja tilin-
tarkastusyhteisön kilpailutus vuodesta 2023 alkaen aloitetaan keväällä 
2022. 
 
Päätös: 
 
Kunnan tilintarkastusyhteisönä kaudella 2017 – 2020 on toiminut BDO Au-
diator Oy. 
 
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
1. kunnanvaltuusto hyväksyy, että BDO Audiator Oy jatkaa Vesannon kun-
nan tilintarkastusyhteisönä kauden 2021. 
 
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tekemään sopimuksen 
BDO Audiator Oy:n kanssa. 
 
3. Tarkastuslautakunta aloittaa tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisen kau-
delle 2022 – 2025 keväällä 2022. 
 
_____________ 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta 74 § 04.11.2022     6 
2021 – 2025 
 
 
Tark.ltk. 74 § Päätösehdotus: 
 

Tarkastuslautakunta aloittaa kilpailutuksen lakisääteisestä tilintarkastuk-
sesta vuosille 2022 – 2025. 
 
Päätös: 
 
Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa Vesannon kunnan ja sen tytäryh-
teisön lakisääteisen tilintarkastuksen vuosille 2022 - 2025. 
 
Tilintarkastajaksi valitaan julkishallinnon tilintarkastusyhteisö JHT. 
 
Tilintarkastusyhteisöiltä pyydetään vapaamuotoiset tarjoukset kunnan ja 
sen tytäryhteisön tilintarkastuksen suorittamisesta vuosilta 2022 - 2025. 
 
Tarjouspyyntöjen pyytämiseksi laaditaan erillinen asiakirja jolla tarjous-
pyynnöt pyydetään. 
 
Tarkastuslautakunta päättää seuraavat kriteerit tilintarkastusyhteisön valin-
takriteereiksi Tarjouspyynnöstä on löydyttävä seuraavat asia: 
 
1. Varsinaisen tilintarkastustyön tuntiveloitushinta euroa/tunti 
2. Mahdollisesti käytettävän avustavan tilintarkastajan tuntiveloitus euroa/ 

tunti. 
3. Mahdollisten tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien tuntiveloitus eu-

roa/tunti 
4. Arvio käytettävän tarkastustyön määrästä montako tarkastuspäivää tilin-

tarkastuksen hoitamiseen kuluu vuositasolla. 
5. Erittely muista mahdollisesti perittävistä kustannuksista ja laskutetta-

vista lisätöistä (mm. matkakorvaukset) 
6. Lisäksi arvostamme tilintarkastusyhteisön kokemusta pienten (alle 5000 

asukasta) kuntien lakisääteisen tilintarkastuksen hoitamisesta. 
Vapaamuotoinen selvitys tästä kokemuksesta vaaditaan. 

 
Tarkastuslautakunta valtuuttaa kunnan viranhaltijat laatimaan tarjouspyyn-
töasiakirjan annettujen kriteerien pohjalta yhteistyössä tarkastuslautakun-
nan kanssa ja pyytää sitovat tarjoukset tilintarkastusyhteisöiltä siten että 
tarkastuslautakunta voi tehdä hankintapäätöksen tulleiden tarjousten pe-
rusteella marraskuun 2022 loppuun mennessä. 
 
____________ 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta   75 §  04.11.2022     7 
2021 - 2025 
 
 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Tark.ltk 75 §  Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan 

muut mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 
  Päätös: 

 
Keskustelimme palveluyhtiö Viisarit Oy:n taloudellisesta tilanteesta ja sen 
vaikutuksesta kunnan talouteen. Pyydetään Viisarit Oy:n toimitusjohtaja 
Mika Kärkkäinen kokoukseen selvittämään tilannetta vielä loppuvuoden ai-
kana. 

   
  Olemme kiinnittäneet huomiota keskustassa sijaitsevan liikekiinteistön ym-

päristön epäsiisteyteen. Asia otetaan esille seuraavan valtuuston kokouk-
sen yhteydessä. 

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:10. 

 
____________ 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta   76 §  04.11.2022     8 
2021 - 2025 
 
 
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 
Tark.ltk 76 §  Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset 

ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitus-
osoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valitus-
kirjaan on liitettävä. 
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 
tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto 
perustuu. 

 
Päätösehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutok-
senhakukielto liitetään pöytäkirjaan  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
____________ 
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Viranomainen 

VESANNON KUNTA  Kokouspäivämäärä Sivu 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Lautakunta  Hallitus  Valtuusto 

Tarkastuslautakunta 04.11.2022 9 
2021 - 2025 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 11 luvun mukainen valitusosoitus ja 
muutoksenhakukielto. 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 pykälän mukaan oi-
kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val-
mistelua tai täytäntöönpanoa: 
  
§ 72 - 75 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 pykälän 1 momentin 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
 
§  
 
Hallintolainkäyttölain/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

   
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-
sen: 
 
Pykälät:  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
Vesannon kunnan tarkastuslautakunta 
 
Postiosoite: Keskustie 5, 72300 VESANTO  
Käyntiosoite: Keskustie 5, 72300 VESANTO 

     
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 
allekirjoitettava. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/50e9ca5d-7afa-4a20-bb78-2e5ebb238b13

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 10 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/50e9ca5d-7afa-4a20-bb78-2e5ebb238b13

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-11-07T09:43:22+0000
	Visma Solutions Oy 78d7e15be13c8fdf8cc82c2d8ff5db1128d36428


		2022-11-14T07:23:02+0000
	Visma Solutions Oy 97c1c118d327ad0ecc12bb7232f285922e8a9059


		2022-11-14T08:44:03+0000
	Visma Solutions Oy 30db604cb6318bcde65c8a5a7ee7efdc378b433e


		2022-11-14T12:31:02+0000
	Visma Solutions Oy 2aba46181b52c3ce584eafb4d806b2805176909b




