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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tark. ltk § 46 
1.12.2022   

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyk-
siä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enem-
män kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuk-
sen pohjalta. 
 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus. 

 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

47 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Tark. ltk § 47 
1.12.2022  

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpi-
täjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

  
Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.   

 
Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Lassilan ja Antti Haa-
pojan. 
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48 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN AJANKOHTAISKATSAUS 

Tark. ltk. § 48 
1.12.2022 Tarkastuslautakunnan kokouksissa hallinnonalojen esimiehet selostavat pyydettä-

essä hallinnonalojensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 
 
 Kuntayhtymä kaksineuvoisen johtaja on kokouksessa kertomassa ajankohtaisista asi-

oista. 
 
 Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nouse-

vista asioista. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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49 § KUNNAN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 

Tark. ltk. § 49 
1.12.2022 Kunnanhallituksen puheenjohtaja on antamassa tarkastuslautakunnalle katsauksen 

kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.  
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen käydyn keskustelun. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

50 § EVIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVIO 2023  

Tark. ltk § 50 
1.12.2022 Kunnanjohtaja esittelee kunnan talousarvion 2023. 
 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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51 § SIDONNAISUUSILMOITUKSIEN HYVÄKSYMINEN 

Tark. ltk. § 44 
6.10.2022  

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidon-
naisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit-
tavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 
muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoita-
misessa. 

  
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja  
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,  
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa,  
pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan  
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on  
valittu tehtäväänsä. 

  
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo  
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

  
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei  
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Tarkastuslautakunnalle ei ole edellisen sidonnaisuusilmoitusten tarkastelun jälkeen 
toimitettu sidonnaisuusilmoituksia hyväksyttäväksi. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2022 ja vie 

ne tiedoksi valtuustolle. 
 

Päätös:     Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2022 ja vie 
ne tiedoksi valtuustolle. Sidonnaisuusilmoituksia puuttui oheisen liitteen 
mukaan viideltä henkilöltä. Sidonnaisuusilmoitukset viedään tiedoksi val-
tuustolle.  

Tark. ltk. § 51 
1.12.2022  

Tarkastuslautakunnalle on edellisen sidonnaisuusilmoitusten tarkastelun jälkeen toi-
mitettu sidonnaisuusilmoituksia hyväksyttäväksi.  
 
Uudet / päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle oheis-
materiaalina. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi uudet sidonnaisuusilmoitukset ja vie ne val-

tuustolle tiedoksi. 
 

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset vuodelta 2022 ja vie 
ne tiedoksi valtuustolle. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

52 § MUUT ASIAT 

Tark. ltk. § 52 
1.12.2022 

Seuraava kokous pidetään 12.1.2023 klo 14.00 Jamin Lappajärven toi-
mipisteessä. 
 
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 46–52 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 

Evijärven kunta 
Tarkastuslautakunta 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 

 
Pykälät  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 

  
  
 


