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Pajunen Pirjo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen

Poissa

Honkanen Kari

jäsen
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§§42 - 45

Läsnä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Anita Viljanmaa
puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus
Ruovedellä 12.9.2017

Pentti Havanka
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä
Anita Viljanmaa
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
TARKLTK 12.09.2017 § 42
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja.
Tarkastuslautakunnan päätöksen 4.7.2017 mukaisesti kokouskutsu
on postitettava viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen pitämisestä on sovittu puhelimitse 7.9.2017 ja esityslista on
lähetetty 7.9.2017.
Pj:n ehdotus

Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Pöytäkirjan tarkastaminen
TARKLTK 12.09.2017 § 43
Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaan pöytäkirjan tarkastavat ja
allekirjoittavat kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet.
Pj:n ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
TARKLTK 04.07.2017 § 24
Kuntalain 84 § 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön
ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä
ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
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 tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Lain tarkoittamille luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille on
lähetty sidonnaisuusilmoituslomake 27.6.2017. Lomake on palautettava täydennettynä takaisin tarkastuslautakunnalle 21.7.2017 mennessä.
Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja tekee tarvittavat
toimenpiteet.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

TARKLTK 23.08.2017 § 36
Pj:n ehdotus
Ptk tark. nimikirjaimet

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 24
§ 36
§ 44

6/2017

6

04.07.2017
23.08.2017
12.09.2017

Tarkastuslautakunta

Päätös

1.

käy läpi saadut sidonnaisuusilmoitukset

2.

pyytää uudelleen seuraavia ilmoitusvelvollisia
toimittamaan sidonnaisuusilmoituksen:
- Rinki Paula
- Simonen Matti
- Rinkinen Juha
- Kuukka Juha
- Havanka Pentti
- Tiensuu Mirja

3.

pyytää tarvittaessa ilmoitusten täydentämistä.

1.

Käytiin läpi sidonnaisuusilmoitukset. Todettiin että Mirja
Tiensuu on toimittanut ilmoituksensa 16.8. ja Pentti
Havanka on toimittanut ilmoituksensa 21.8.2017

2.

pyydetään uudelleen seuraavia ilmoituselvollisia
toimittamaan sidonnaisuusilmoituksensa:
- Rinki Paula
- Simonen Matti
- Rinkinen Juha
- Kuukka Juha
Lisäksi pyydetään uudelta sivistystoimenjohtaja
Aila Luikulta sidonnaisuusilmoitus

3.

pyydetään Jouni Nestettä täydentämään ilmoitustaan
voimassa olevien säädösten mukaisesti.

4.

tiedossa olevat kunnan nimeämät edustukset
yhteisöissä lisätään ilmoituksiin kunnanviraston toimesta

5.

sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivulla
puhtaaksi kirjoitettuna. Lisäksi ilmoitukset toimitetaan
tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Pentti Havanka poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen.
TARKLTK 12.09.2017 § 44
Tarkastuslautakunta on saanut pyydetyt sidonnaisuusilmoitukset ja
täydennyksen.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset. Ilmoitukset
julkaistaan kunnan www.sivulla sekä toimitetaan KV:lle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Ptk tark. nimikirjaimet

Sidonnaisuusilmoitukset luottamushenkilöt
Sidonnaisuusilmoitukset esittelevät viranhaltijat
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Muut asiat
TARKLTK 12.09.2017 § 45
Muita asioita ei ollut.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
42-45
_______________________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89§:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
_____________________________________________________________________
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Ruoveden kunta
Tarkastuslautakunta
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muu viranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki

sähköp. hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus tehtävä 30 pv.aikana päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Oikaisuvaatimuksen si- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sältö ja toimittaminen

Valittajalta peritään asian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu.
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