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Tarkastuslautakunta 22.10.2018 § 91

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
044 778 2012
Tarkastuslautakunta kävi 11.10.2018 kokouksessa keskustelua
työskentelytavoistaan ja toimintaedellytyksistään.
Tarkastuslautakunta päätti 11.10.2018 § 87, että järjestetään
mahdollisimman pian kokous, johon kutsutaan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja
keskustelemaan tarkastuslautakunnan toimintakyvystä.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käy keskustelun asiasta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta toteaa, että Salon Seudun Sanomissa 29.9.2018
uutisoitu asia ei vastaa tarkastuslautakunnan tahtotilaa.
Tarkastuslautakunta haluaa ulkopuolisen arvion selvittääkseen
toimintakykynsä.
Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään ulkopuolisen
arvion suorittajan.
Merkittiin, että kokoukseen kutsutut Juhani Nummentalo, Saija
Karnisto-Toivonen ja Lauri Inna poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana
kello 18:41.
Tarkastuslautakunta piti tämän pykälän käsittelyn aikana neuvottelutauot
18:41-18:49, 19:11-19:16 ja 19:35-19:38.
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 413
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 044
778 2012
Tarkastuslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle pyynnön, että
tarkastuslautakunnan toimintakyvyn selvittämiseksi tulee hankkia

ulkopuolinen arvio.
Pyydetyn tehtävän suorittamiseksi on selvitetty vaihtoehtoisia
asiantuntijapalveluita, joita voitaisiin hyödyntää ulkopuolisen arvion
laatijana. Tavoitteena on kokonaistilanteen perusteellinen arviointi ja
analysointi. Ulkoisen osapuolen arvion saaminen tilanteesta on keskeistä
johtopäätösten tekemiseksi.
Selvitystyön vaihtoehdoista on pyydetty tarjouksia 9.11.2018 mennessä.
Tarkempaa informaatiota annetaan kokouksessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään
hankinta ulkopuolisen selvityksen laatimiseksi tarkastuslautakunnan
toimintakyvystä. Selvityksen laatiminen tulee aloittaa mahdollisimman
pikaisesti.
Päätös:
Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen
valiokunnan arvioimaan, nauttiiko tarkastuslautakunta valtuuston
luottamusta. Tilapäinen valiokunta harkitsee ulkopuolisen asiantuntijan
käyttöä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan arvioimaan, nauttiiko
tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Tilapäinen valiokunta harkitsee
ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä.
Kaupunginvaltuusto 03.12.2018 § 158
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan arvioimaan,
nauttiiko tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Tilapäinen valiokunta
harkitsee ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että ensin päätetään valiokunnan asettamisesta ja
jos se asetetaan, päätetään jäsenmäärästä, valitaan jäsenet ja kutsutaan
sihteeri.
Jaana Haapasalo Juha Punnan kannattamana ehdotti, että tilapäistä
valiokuntaa ei perusteta, ellei valtuustolle selosteta, mistä asiassa on
kysymys.
Puheenjohtaja totesi, että Jaana Haapasalo oli tehnyt kaupunginhallituksen
ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosehdotuksen, joten asiasta oli

äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka
kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka
kannattaa Jaana Haapasalon ehdotusta, äänestää EI. Äänestys
toimitetaan sähköistä äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Kaksi
valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Tämän jälkeen käsiteltiin tilapäisen valiokunnan jäsenmäärä ja sihteerin
kutsuminen.
Saija Karnisto-Toivonen Leena-Ahonen-Ojalan kannattamana ehdotti, että
tilapäiseen valiokuntaan valitaan 5 jäsentä ja heistä yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sihteeriksi kutsutaan
hallintojohtaja.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen
yksimielisesti.
Seuraavaksi käsiteltiin jäsenehdotukset.
Leena Ahonen-Ojala ehdotti tilapäisen valiokunnan jäseneksi Simo
Paassiltaa ja, että hänet määrätään puheenjohtajaksi.
Anna-Leena Yli-Jama ehdotti tilapäisen valiokunnan jäseneksi Sanna
Lundströmiä.
Timo Lehti ehdotti tilapäisen valiokunnan jäseneksi Mika Paukkeria ja että
hänet määrätään varapuheenjohtajaksi.
Heikki Tamminen ehdotti tilapäisen valiokunnan jäseneksi Antti
Olkinuoraa.
Mira Aaltonen ehdotti tilapäisen valiokunnan jäseneksi Mira Aaltosta.
Jaana Haapasalo ehdotti tilapäisen valiokunnan jäseneksi Jerina Walliusta
Sanna Lundströmin sijaan.
Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo 13.26 - 13.30.
Neuvottelutauon jälkeen Jerina Wallius ilmoitti kieltäytyvänsä tilapäisen
valiokunnan jäsenyydestä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen, päätti, että
tilapäisen valiokunnan jäsenmäärä on viisi, valitsi tilapäisen valiokunnan
jäseniksi Simo Paassillan, Sanna Lundströmin, Mika Paukkerin, Antti
Olkinuoran ja Mira Aaltosen, määräsi valiokunnan puheenjohtajaksi Simo
Paassillan ja varapuheenjohtajaksi Mika Paukkerin sekä kutsui sihteeriksi
hallintojohtaja Irma Niemisen.

Päätöksen jälkeen Jaana Haapasalo ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi
seuraavan eriävän mielipiteensä: ” En hyväksy valiokunnan jäseneksi
Sanna Lundströmiä.”
Tarkastuslautakunta 13.12.2018 § 115
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen tilapäisen valiokunnan
perustamisesta sekä sen kokoonpanosta.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

