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Tarkastuslautakunta
Aika

24.10.2019 klo 9.00-11.22

Paikka

Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio

Osallistujat

(x) Ruotsalainen Olavi, pj.
(x) Kananen Hannu, vpj.
(x) Kainulainen Helena, jäsen
(x) Oksman Merja, ”
(x) Puurunen Kirsti

Muut saapuvilla olevat

(x) Roivainen Eila, tarkastuslautakunnan sihteeri
(x) Korhonen Marko, maakuntajohtaja, läsnä kohdat 62-65 klo 9.00-10.10
(x) Lind Tiina, tilintarkastaja, BDO Audiator Oy, läsnä skype-yhteydellä kohta 66 klo
10.17-10.31

( ) Hynninen Erkki, varajäsen
( ) Roponen Lauri, ”
( ) Simpanen Mia, ”
( ) Hirvasoja Marja-Riina, ”
( ) Pitkänen Henna, ”
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62 Kokouksen avaus
Pj:n ehdotus:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen avaa kokouksen ja toteaa
paikalla olevat.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

63 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille tarkastuslautakunnan päättämällä
tavalla eli viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja maapostitse.
Pj:n ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

64 Pöytäkirjantarkastajan valinta
Pj:n ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Kainulainen.

65 Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus
Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen maakuntajohtaja Marko Korhosen esittämään liiton ajankohtaiskatsauksen.
Pj:n ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa tietoonsa saatetuksi maakuntajohtaja Marko Korhosen
ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Maakuntajohtaja Marko Korhonen kertoi seuraavista ajankohtaisista liiton toimintaan liittyvistä asioista:
- Katsaus alkuvuoteen, kun sote kaatui ja liiton rooli muuttui lakkautettavasta organisaatiosta kehitettäväksi toimijaksi ja aluekehitysviranomaiseksi.
- Hallitusohjelmassa liittojen ja elyjen rooli välittävänä viranomaisena jatkuu entisellään, maakunnan kehittämisraha palautuu, rakenteelliset muutokset liitossa tulevat
käytännössä vasta hallitusohjelman lopussa.
- Soteuudistuksen raportointi on ajankohtainen lähiaikoina.
- Uutta sotea, tulevaisuuden sotekeskuksia varten on haettavissa 70 M€ rahoitus
maakuntiin, Pohjois-Savossa vahvin toteuttajaehdokas on shp:n perusterveydenhuoltoyksikkö. Nyt valmisteltavat kokeilut perustuvat nykylainsäädäntöön. Monialainen maakunta häämöttää v. 2020 jälkeen, ei tällä hallituskaudella.
- Liittoa on työllistänyt seitsemän maakunnan puheenjohtajuus kokouksineen.
- Tulevan ohjelmakauden rakennerahastovarojen jakoon liittyen odotetaan ministerin päiväkäskyä ja Kulmunin ulostuloa maakuntajohtajille. V. 2019 osalta Marko on

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, PL 247
70101 Kuopio, Suomi

Y-tunnus 0827616-7
Puhelin 017 550 1400
kirjaamo@pohjois-savo.fi

Pöytäkirja

Numero 7/2019

24.10.2019

D117/00.02.02/2017

3 (4)

yksi pääneuvottelija. Rakennerahastovarojen saanti alueelle on edunajamista ja keskeinen asia puheenjohtajavuoden aikana. I-P alueella on hyvä ministeri edustus,
jonka asema on parempi valtioneuvostossa kuin eduskunnassa.
- Savonia-amk on ollut suurin tuen saaja nykyisellä ohjelmakaudella vuosina 20142018 yhteensä n. 23 M€.
- Kuntien maksuosuudet palautuvat alueen kunnille moninkertaisesti hankerahoituksena oppilaitoksille n. 40 M€, joiden omistajia kaikki kunnat ovat.
- Maakuntakaavoitukseen liittyen on tullut paljon kannanottoja mm. Siilinjärven
Yaran alueeseen liittyen n. 500 kannanottoa.
- Liiton omat toimintamallit ja asemoituminen ovat nyt ajankohtaisia, tähän liittyen
tulossa henkilöstöpalavereja. Henkilöstössä ei ole ole tapahtunut vaihtuvuutta, uudistuksen valmistelijat olivat muista organisaatioista lainassa tai määräaikaisesti palkattuja henkilöitä.
Tarkastuslautakunta totesi maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsauksen
tietoonsa saatetuksi.
66 BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind esittelee syksyn työohjelman
BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind esittelee oman työohjelmaluonnoksen.
Lautakunnalla on mahdollisuus esittää omia toiveitaan työohjelmaluonnokseen.
Pj:n ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa tilintarkastajan työohjelmaluonnoksen tietoonsa saatetuksi mahdollisin lisäkommentein.

Päätös:

Tilintarkastaja Tiina Lind esitteli oman työohjelmaluonnoksensa, joka jaettiin kokouksessa lautakunnan jäsenille ja, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Työohjelma
on JulkL. 24.1 § 15 kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja. Tarkastuslautakunta
hyväksyi tilintarkastajan esittämän työohjelman.

67 Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 valmistelun tilanne, liite 1
Maakuntahallitus on käsitellyt liiton talousarviota vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2022 kokouksessaan 23.9.2019 ja lähettänyt sen jäsenkunnille
mahdollisia lausuntoja varten. Asiakirja on lähetetty esityslistan liitteenä lautakunnan jäsenille.
Pj:n ehdotus: Taloussihteeri Eila Roivainen esittelee talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman
2021-2022 valmistelun tilanteen. Tarkastuslautakunta toteaa asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 tietoonsa saatetuksi.

68 Muut asiat
Pj:n ehdotus:
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Sihteeri on luonnostellut 5.9.2019 hanketarkastusraporttia. Täydennetään ja hyväksytään raportti.
Sidonnaisuusilmoitusten antaminen tiedoksi maakuntavaltuustossa 18.11.2019.
Päätös:

Tarkastuslautakunta täydensi ja hyväksyi hanketarkastusraportin ja päätti esittää
lisäksi sihteerin välittämänä kiitokset Sakky:lle mielenkiintoisesta hanke-esittelystä.
Tarkastuslautakunta totesi tietoonsa saatetuksi Hannu Kanasen kokouksessa ilmoittaman sidonnaisuuden muutoksen ja tekee korjauksen verkkosivuille yhteenvetoon.
Tarkastuslautakunta päätti antaa ajantasaisen yhteenvedon tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 18.11.2019.

69 Seuraava kokous
Pj:n ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 11.12.2019 klo 9.00,
jolloin lautakunta päätti kuulla hallintojohtaja Tarja Miettisen esityksen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun loppuraportoinnista.

70 Kokouksen päättäminen
Pj:n ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.22.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Eila Roivainen
sihteeri

Helena Kainulainen
pöytäkirjantarkastaja
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