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§ 25 Kokouksen avaus 
18.5.2022 

  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen. 
 
 
 

§ 26 Esityslistan hyväksyminen 
18.5.2022 

 
Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
 

§ 27 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
18.5.2022 

 
Esitys:  Hyväksytään edellisen kokouksen 20.4.2022 pöytäkirja.  

Pöytäkirja on lähetetty jäsenille kommentoitavaksi kokoukseen jälkeen ja 
julkaistu 27.4.2022. 

 
 
§ 28 Sidonnaisuudet 
18.5.2022 

Esitys: Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain 
(410/2015) 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu. 

  
Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:  
- kuntayhtymän johtaja  

- yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  

- yhtymähallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijät  

- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on 
tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä 
sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.  

 
Hallintosäännön 68 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin 
rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi vuosittain.  
 

Päätösehdotus: 
Tarkastuslautakunta  
1) merkitsee tiedoksi ja hyväksyy sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tai 
niiden päivittämiset. 
2) sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan sidonnaisuusrekisterissä  
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3) kehottaa sidonnaisuusilmoituksen jättämättä tehneitä tekemään 
sidonnaisuusilmoituksen  
4) saattaa sidonnaisuusrekisterin päivittämisen tiedoksi valtuustolle 

 
 
§ 29 Arviointikertomuksen 2021 valmistelu 
18.5.2022 

Esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen. 
 
 

Päätösehdotus: 
Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen. 

 
 
 
 
§ 30 Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus ja 
arviointikertomus 
18.5.2022 

 
Yhtymähallitus on 15.3.2022 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 
tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2021, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen 
yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.  

Tarkastuslautakunta on 20.4.2022 kokouksessaan tutustunut vuoden 2021 
tilintarkastuskertomukseen.  

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2022 
kokouksissaan.  

Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.  
 
Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja 
vuodelta 2021 ja tilintarkastuskertomus. 

 
Päätösehdotus: 
 Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto 
 

1. merkitsee tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan 
tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021, 

 
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021, 

 
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 
jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2021, 

 
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 
2021 
 
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat 
vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.   
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Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston 
kokousta. 

 
 
 
§ 31 Kokouspäivät 
18.5.2022 

 
Esitys: Päätetään seuraavaan kauden kokouspäivistä- ja paikoista. 
 
 

§ 32 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
18.5.2022 

 


