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Aika

11.05.2015 klo 18.00-22.30

Paikka

Kunnanvirasto

Saapuvilla olleet
jäsenet

Junnonen Juha
Pylkkö Osmo
Konttinen Tuula
Huttunen Matti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 14 - 15

Pöytäkirjan
tarkastajat
Pöytäkirjan
allekirjoitus

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Juha Junnonen
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Lemillä 11.5.2015
Tuula Konttinen

Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä

Matti Huttunen

Kunnanvirastossa 18.5.2015
Kunnankamreeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
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Arviointikertomus 2014
Tarkastuslautakunta § 14
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Kuntalain mukainen arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja
kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen
kanssa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä (71 § 3. mom.).
Kuntalain 65 § 3. momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena
suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida
kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi
suunnittelukautena,
taloussuunnitelman
yhteydessä
on
päätettävä
yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä
katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän
kattamisvelvollisuus).
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on
tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä
talouden tasapainottamiseksi (69 § 2. mom.).
Tarkastuslautakunnalle
on
toimitettu
kunnanhallituksen
hyväksymä
toimintakertomus, jossa hallitus on esittänyt oman raporttinsa toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Lautakunnan toiminnan päätehtävä, arviointi, on vajaa 1.5 vuotta
kestävä sarja erilaisia toimia kutakin vuotta kohden: seurantaa,
keskusteluja, kuulemisia, kokouksia ja hiljaista pohdintaa ym., joita
voi hyvin luonnehtia sanalla prosessi. Tämä prosessi on vuoden
2014 ja lautakunnan osalta päättymässä arviointikertomuksen
kokoonpanoon ja hyväksymiseen lautakunnassa valtuustokäsittelyä
varten. Sen jälkeen on velvoite jonkintasoiseen
palautekeskusteluun, joka käydään valtuuston käsittelyn ja muun
palautteen pohjalta.
Lemin kunnan tarkastussäännön mukaan kertomus on saatettava
valtuutetuille viikkoa ennen kesäkuussa pidettävää valtuuston
kokousta.
Tarkastuslautakunnalle on jaettu arviointikertomusluonnos, jota
työstetään kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
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Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää jättää valtuustolle arviointikertomuksen kuntalain
71 §:n tarkoittamana arviointina valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta liitteen mukaisena. Arviointikertomus
allekirjoitetaan pöytäkirjan tarkastukseen mennessä.

Päätös

Hyväksytään
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Tarkastuslautakunta § 15
Johtoryhmän jäsenet ovat esitelleet kunnan vuoden 2014 toimintaa ja
tilinpäätöstä tarkastuslautakunnan haastattelun yhteydessä ja vastanneet
heille esitettyihin kysymyksiin. Katselmuksista on kirjoitukset
arviointikertomuksessa ja muistiot.
Tilintarkastuskäynnillä 4.-5.5.2014 tilintarkastajat antoivat tarkastusselosteen
ja tilintarkastuskertomuksen lautakunnalle.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta:
- saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle
tiedoksi;
- esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään;
- esittää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
01.01.- 31.12.2014.

Päätös

Hyväksytään

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta

