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§ 49
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 50
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Tarkastuslautakunta on 12.1.2017 §:ssä 7 päättänyt, että tarkastuslautakunnan
pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan
jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittuna ajankohtana.
Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä,
pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian
käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä. Kunnan
jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa (asianosainen) tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Ihanamäki ja Olavi
Kietäväinen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 51
Tekninen johtaja Kimmo Hagmanin kuuleminen
PuuDno-2016-273
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Tekniselle lautakunnalle kuuluu kunnossapidon ja rakentamisen
hallintotehtävät. Palvelutarjonta pidetään vähintään nykytasolla ja
asiakaspalvelun kannalta pidetään yllä tarkoituksenmukaiset toimitilat.
Teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat palvelut:
yhdyskuntapalvelut, pelastuspalvelut, kiinteistöpalvelut sekä kaavoitus- ja
tonttipalvelut. Tekninen toimiala valmistelee pääosin myös investoinnit.
Yhdyskuntapalvelujen kärkitavoitteena on mm. lasten ja nuorten leikki- ja
liikuntapaikkojen laadukas ylläpito ja uudistaminen. Kiinteistöpalvelujen 1.
kärkitavoitteena on tehostaa huonosti tuottavien tai tyhjillään olevien tilojen
myyntiä. Kaavoitus- ja tonttipalvelujen kärkitavoitteena on saada Pistohiekan
matkailualueen asemakaava lainvoimaiseksi.
Tälle vuodelle on teknisten palvelujen toimialan investointeihin varattu
määräraha mm. jäteaseman suunnitteluun, Seniorikotien kunnostukseen,
paloaseman lattian kunnostukseen, palvelukeskuksen perusparannuksen
suunnitteluun, lukitusjärjestelmän uusimiseen yhtenäiskoululle, urheilihallin
kiipeilyseinän rakentamiseen, katujen saneerauksiin ja asfaltointiin, laitureiden
sähköistyksiin sekä Saimaa Geopark-kohteiden parantamiseen
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tarkastuslautakunta kuulee tekninen johtaja Kimmo Hagmania.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 52
Kunnan ja tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen
PuuDno-2017-194
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Liitteet

1 tarjous tilintarkastuksesta.pdf
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valmisteluun
tulevia asioita ovat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan
tarjouskilpailun järjestäminen. Tarkastuslautakunnan toimintatarjouskilpailun
järjestäjänä koko kuntakonsernin puolesta perustuu kuntalakiin. Sen mukaan
tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta huolehtiminen.
Kuntalain 122.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on
valittava kunnan tilintarkastusyhteisö. Näin ollen tarkastuslautakunnan
on perusteltua kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastus samanaikaisesti
kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä vastaavaksi
ajanjaksoksi. Kilpailutus koskee tarjouspyynnön laatimista, tarjousvertailua ja
tilintarkastajaehdokkaan nimeämistä. Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä
tilintarkastajan valinnassa. Valintapäätöksen tekee tytäryhteisön yhtiökokous.
Kunnan ja tytäryhteisöjen tarjoukset tulee tästä syystä vertailla erikseen.
Tilintarkastuspalvelujen kilpailutus koskee tilivuosia 2018 - 2022.
Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista
annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista.
Hankintalain mukaan kunnan tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvon ylittävän
tilintarkastuspalvelujen hankinta. Palvelujen kynnysarvo on tällä hetkellä
60 000 €.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarjoukset tilintarkastuspalveluista BDO
Audiator Julkishankinnat Oy:ltä, Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiöltä sekä
PwCJulkistarkastus Oy:ltä 9.10.2017 mennessä. Lisäksi tarkastuslautakunta
päättää pyytää samalla tytäryhteisöjen puolesta tarjouksen tilintarkastuksesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§50, §51, §52
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

7 (7)

