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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsu on lähetetty 9.3.2017
Päätös:
Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.
Tarkastuslautakunta päättänee tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että
kaikki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouksen jälkeen.
Kokoukselle valitaan sihteeri
Päätös:
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mailis Risku.
Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että kaikki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouksen jälkeen.

3§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 63 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävän siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättämänä aikana ja paikassa siten kun siitä on vähintään yhtä päivää
aiemmin ilmoitettu.
Tarkastuslautakunta päättänee pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti
nähtävänä 28.3.2017 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 28.3.2017 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.
4§
TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON JATKAMINEN VUOSILLE 2017-2018
Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita
kerrallaan enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi) tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan, eikä valtuuston kesken kalenterivuotta alkava toimikausi vaikuta asiaan. Tilintarkastajan tehtävä jatkuu
siihen saakka, kun tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.
Kokouskutsun liitteenä on BDO Audiator Oy:n esitys, jonka mukaan se on
valmis jatkamaan tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017 ja 2018, tilikausia 2013-2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.
Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastussopimuksen jatkamisesta kahdella vuodella.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunta
jatkaisi vuosille 2013-2016 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille
2017-2018, BDO Audiator Oy:n tekemän esityksen mukaisesti.
(Liite BDO Audiator Oy:n esitys)
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