Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 62
§ 72

30.08.2018
13.09.2018

Tarkastuslautakunnan koulutukset 2018
2556/00.02.02.00/2018
Tarkastuslautakunta 30.08.2018 § 62

Valmistelija: tarkastussihteeri Merja Laine-Laurila,
merja.laine-laurila@salo.fi, puh. 02 778 2016
Tarkastuslautakunnalle on tarjolla syksykaudella 2018 seuraavia
koulutuksia:
BDO Oy:n järjestämä Varsinais-Suomen ja Satakunnan risteilyseminaari
perjantaina 5.10.2018 / Turku-Maarianhamina-Turku.
Seminaarin hinta 300 € (alv 0%) / hlö, sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalit, laivamatkan liput sekä ohjelmaan merkityt ruokailut.
Ilmoittautuminen viimeistään 28.9.2018 mennessä.
FCG Koulutus Oy:n ja BDO Audiator Oy:n yhdessä järjestämä Hallinnon ja
tarkastustoimen seminaari 27.-28.9.2018 / Hotelli Viru, Tallinna.
Seminaarin hinta on 690 € (alv 0%)/ hlö, sisältäen luennot, bussi- ja
laivamatkat, ohjelmassa mainitut ateriat sekä majoituksen kahden hengen
huoneessa (huonetoverin nimi ilmoitettava). Yhden hengen huoneen
lisämaksu on 60€. Ilmoittautuminen viimeistään 12.9.2018 mennessä.
Tarkemmat ohjelmat molemmista koulutuksista löytyvät
luottamushenkilöintrasta tarkastuslautakunnan jaetuista asiakirjoista.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan risteilyseminaariin on tehty jo 2.8.2018
ennakkoilmoittautuminen koko tarkastuslautakunnan osalta, jotta suuresta
kysynnästä johtuen on saatu varattua lautakunnan jäsenille
osallistumismahdollisuus seminaariin.
Tarkastuslautakunnalle on vuoden 2018 budjettiin varattu 5600 euroa
koulutuksen hankintaan. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluihin varatusta
määrärahasta on käyttämättä 1891 euroa.
Osallistujamäärästä riippuen, on mahdollista järjestää yhteiskuljetus Turun
satamaan ja takaisin 5.10.2018.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää koulutuksiin osallistumisista.
Tarkastussihteeri päivittää Varsinais-Suomen ja Satakunnan
risteilyseminaarin ennakkoilmoittautumiset lautakunnan päätöksen
mukaisesti.

Tarkastuslautakunta päättää yhteiskuljetuksen järjestämisestä 5.10.2018
risteilyseminaariin.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti, että BDO:n järjestämälle Varsinais-Suomen ja
Satakunnan risteilyseminaariin 5.10.2018 osallistuvat
tarkastuslautakunnan jäsenistä kaikki muut paitsi Pekka Kymäläinen.
Tarkastuslautakunnan sihteeri peruuttaa Kymäläistä koskevan
ennakkoilmoittautumisen.
Tarkastuslautakunta päätti, että risteilyseminaariin järjestetään
yhteiskuljetus kaupungintalolta Turun satamaan ja takaisin.
Tarkastuslautakunta hyväksyi varajäsen Kirsti Lannermaan pyynnön
päästä mukaan kuljetukseen, sillä hän osallistuu koulutukseen
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan varajäsenenä.
FCG Koulutus Oy:n ja BDO Audiator Oy:n yhdessä järjestämään Hallinnon
ja tarkastustoimen seminaariin 27.-28.9.2018 Tallinnassa päätettiin
osallistujiksi Pekka Kymäläinen ja Tauno Kanerva.
Tarkastuslautakunnan sihteeri ilmoittaa osallistujat seminaariin.
FCG järjestää koulutuksen 13.11.2018 Turussa, josta ei vielä tarkempaa
ohjelmaa ollut saatavilla 30.8.2018 esityslistalle. Tarkastuslautakunta
päätti, että kyseinen ohjelma lisätään luottamushenkilöintraan ja tähän
koulutukseen osallistuminen käsitellään tulevassa kokouksessa.
Tarkastuslautakunta 13.09.2018 § 72

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti BDO:n järjestämään
Varsinais-Suomen ja Satakunnan risteilyseminaariin osallistujat on
päivitetty.
Tauno Kanerva on ilmoittanut, ettei osallistu FCG Koulutus Oy:n ja BDO
Audiator Oy:n yhdessä järjestämään Hallinnon ja tarkastustoimen
seminaariin.
FCG:n järjestämän Tarkastuslautakuntien koulutuspäivän 13.11.2018
ohjelma on tallennettu luottamushenkilöintraan. Koulutuspaikkana Turussa
on Scandic Hotel Julia.
PWC järjestää Arviointiseminaarin 7.-8.11.2018 kuntien ja kuntayhtymien
tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille.
Seminaaripaikkana on Marina Congress Center, Helsinki. Ilmoittautuminen
viimeistään 22.10.2018. Osallistumismaksu 570 euroa + alv 24%. Maksu
sisältää osallistumisen tilaisuuteen, tarjoilut ja materiaalin.
Arviointiseminaarin ohjelma on luettavissa luottamushenkilöintrassa.

FCG järjestää Tarkastushenkilöstön koulutuspäivät 27.-28.11.2018.
Koulutuspaikka on Helsinki Congress Paasitorni. Osallistumismaksu on
630 euroa + alv 24 %. Koulutuksen ohjelma on luettavissa
luottamushenkilöintrassa.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tarjolla olevat koulutukset tiedoksi ja
päättää mahdollisesta osallistumisesta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsi tarjolla olevat koulutukset tiedoksi.
Lautakunta päätti, että marraskuussa järjestettäviin koulutuksiin on
tarkastuslautakunnan jäsenillä mahdollisuus osallistua. Koulutuksiin
osallistumisista ilmoitetaan tarkastuslautakunnan sihteerille, joka suorittaa
ilmoittautumiset tilaisuuksiin.

