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Kuntalain 35 §:ssä (29.12.2016/1484) on seuraava säännös tilapäisen
valiokunnan toiminnasta:
"Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai
43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin
siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen
valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja
hallinnon tarkastamista varten.
Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa
asioissa kunnanhallituksen lausunto.
Jos kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä hoitamaan
kunnanhallitukselle 38 tai 39 §:n mukaan kuuluvia tehtäviä eikä
kunnanhallitusta saada tästä syystä päätösvaltaiseksi, valtuuston tulee
asettaa tilapäinen valiokunta, joka hoitaa niitä kunnanhallituksessa
käsiteltäviä asioita, joita kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten
esteellisyys koskee. Tätä tehtävää varten asetetun valiokunnan jäsenten
vaalikelpoisuuteen sovelletaan, mitä kunnanhallituksen jäsenten
vaalikelpoisuudesta säädetään. Tilapäiseen valiokuntaan sovelletaan
muuten, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Tilapäisen valiokunnan
toimikausi päättyy, kun sen asettamisen aiheuttaneiden asioiden käsittely
kunnassa on päättynyt."
Tilapäisen valiokunnan työ on edennyt seuraavasti:
9.1.2019 Tilapäinen valiokunta päätti, että tarkastuslautakunnan jäsenille ja
varajäsenille tehdään sähköistä järjestelmää käyttäen kysely, jossa
esitetään seuraavat kysymykset:
"Vallitseeko tarkastuslautakunnassa keskinäinen luottamus
1.Kyllä
Perustelut
2.Ei

Perustelut
3. Tyhjää
Perustelut
Onko tarkastuslautakunta toimintakykyinen
1.Kyllä
Perustelut
2.Ei
Perustelut
3.Tyhjää
Perustelut
Muuta lausuttavaa tarkastuslautakunnan toiminnasta (Mahdollisuus
avoimeen vastaukseen.)"
17.1.2019 Tilapäinen valiokunta kuuli kokouksessaan sisäisen tarkastaja
Sari Laaksoa ja tilintarkastaja Hannu Laurilaa. Kuulemisesta laadittiin
yhteenveto, jonka kuultavat ovat tarkastaneet.
5.2.2019 Tilapäinen valiokunta kuuli kokouksessaan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Juhani Nummentaloa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Saija Karnisto-Toivosta ja kaupunginjohtaja Lauri Innaa. Kuulemisesta
laadittiin yhteenveto, jonka kuultavat ovat tarkastaneet.
13.2.2019 Tilapäinen valiokunta päätti, että ulkopuolista asiantuntijaa ei
tässä vaiheessa prosessia käytetä.Tilapäinen valiokunta hyväksyi
annettujen vastausten yhteenvedon. Vastaukset käytiin läpi ja valmisteltiin
niiden pohjalta suullisen kuulemisen kysymykset.
1.3.2019 Tilapäinen valiokunta kuuli suullisessa kuulemisessa
tarkastuslautakunnan jäseniä ja lautakunnan työhön osallistuneita
varajäseniä. Kysymyksistä oli päätetty edellä mainitun kirjallisen
kuulemisen vastausten pohjalta.
7.3.2019 Tarkastuslautakunta kuulee suullisesti kahta jäsentä ja yhtä
varajäsentä, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua 1.3. kuulemiseen.
Lisäksi käydään keskustelu saadun aineiston pohjalta ja pyydetään
kuntalain 35 § 3:n mukainen kaupunginhallituksen lausunto.
Päätösehdotus:
Tilapäinen valiokunta päättää pyytää asiassa kuntalain 35 § 3:een
perustuvan kaupunginhallituksen lausunnon. Lausunto pyydetään
toimittamaan 26.3.2019 mennessä. Lausuntopyynnön ohessa
kaupunginhallitukselle annetaan esittelytekstissä esitetty selvitys tilapäisen
valiokunnan työn etenemisestä sekä tarkastuslautakunnalle tehdyn kyselyn
tulokset yleisellä tasolla.

Päätös:
Tilapäinen valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 145
Tarkastuslautakunnalle tehdyn kyselyn yleisluonteinen kuvaus on
oheismateriaalina kokousintrassa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että tilapäisen valiokunnan
prosessi on edennyt asianmukaisesti, ja että kaupunginvaltuustolle
annettava arvio tarkastuslautakunnan toimintakyvystä jätetään tilapäisen
valiokunnan harkittavaksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

