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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Valtuustokausi 2021 – 2024 
Työohjelma 2021 

 
 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET 
 

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 14 luvussa ja 
kunnan hallintosäännössä.  
 
Kuntalain 121 ja 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
 
- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkas-

tusta koskevat asiat 
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudel-

liset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella ta-
valla 

- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä 
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan ta-
seessa on kattamatonta alijäämää 

- huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen-
sovittamisesta 

- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamis-
velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi 

- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hal-
lintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talous-
arvioksi 

- valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle 
- hankittava asianomaisen selvitys ja kunnanhallituksen lausunto ti-

lintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta 
 

Hallintosäännössä valtuusto on kuntalain mukaisten tehtävien 
lisäksi sisällyttänyt lautakunnan tehtäviin: 
 
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista 

sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suoritta-
mista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen ke-
hittämiseksi. 
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2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset 
voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen 
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 

 
                 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja  

sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
ARVIOINTITYÖN SUORITTAMISEN PERUSTEET 

 
Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan 
valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa sekä mahdollisissa 
väliraporteissa. Arvioinnin lautakunta toteuttaa käyttämällä muun 
muassa seuraavia toimintatapoja: 
 

1. Tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johtavien vi-
ranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta sopii keskinäisellä työnjaol-
la eri toimielinten hallinnon seuraamisesta sekä kerää tietoja 
palvelutoiminnan toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisen ti-
lanteesta. Salassa pidettävän aineiston käytettäväksi saamisesta 
lautakunta päättää erikseen. 

 
Lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on seuraava: 
 
Lautakunta  Tarkastuslautakunnan jäsen 
Kunnanhallitus 
Teknisen lautakunnan lupajaosto   
Sivistyslautakunta    
Tekninen lautakunta     

 
2. Lautakunta pyytää kunnan organisaatiolta erikseen päätettäviä 

selvityksiä toiminnasta arvioinnin tueksi (esimerkiksi toimialojen 
itsearviointien yhteenvetoja, asiakaspalauteyhteenvetoja ja 
mahdollisia sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportteja, laatuau-
ditointeja, palveluiden prosessikuvauksia, talouden ja toiminnan 
seurantaraportteja, osavuosikatsaukset, kuntayhtymien arviointi-
kertomukset). 
 

3. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen vi-
ranhaltijajohdon lisäksi luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan 
edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidos-
ryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointi-
kohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista. Tarvittaes-
sa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilo-
make toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake 
ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. 
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4. Lautakunta tekee tutustumis- ja arviointikäyntejä kunnan hallin-
tokuntiin/toimipisteisiin ja muihin palvelupisteisiin työohjelman 
mukaisesti. Tarvittaessa käydään tutustumassa tytäryhteisöihin.  

 
 

5. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asia-
kirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti 
suoritetaan.  
 

6. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteisarvioin-
teja esim. seutukunnan muiden kuntien kanssa yhteisesti järjes-
tettyjen toimintojen osalta. 

 
Lautakunnan jäsenten toimintavalmiuksien kehittämistä tuetaan 
mm. osallistumalla alan koulutuksiin.   

 
TILINTARKASTUKSEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

 
Tilintarkastajan vuotuinen työohjelma annetaan tarkastuslautakun-
nalle tiedoksi. Tilintarkastaja raportoi vuoden aikana sopimuksen 
mukaisesti työohjelman toteutumisesta sekä olennaisista havain-
noista. Yhteenveto koko vuoden tarkastuksista tehdään tilintarkas-
tuskertomuksen yhteydessä. 
 
Tilintarkastajan valtuustokauden suunnitelmat ja vuosittaiset työ-
ohjelmat laaditaan siten, että ne tukevat kunnan tarkastustoimen 
laaja-alaista ja asianmukaista toteutumista. Tilintarkastuksen työn 
lähtökohtana on kunnan toimintaorganisaatio ja -ympäristö ja niihin 
liittyvät olennaiset riskit. Riskienkartoituksen avulla määritellään 
tarkastuksen painopistealueet tarkastustyön perustaksi.  
 
Tarkastussuunnitelman ja vuotuisten työohjelmien käsittelyn yh-
teydessä tarkastuslautakunta arvioi myös tarkastukseen käytössä 
olevien resurssien riittävyyttä. 

 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020  
  
 

Kokousaika: Arvioitavat asiat: Arviointimenetelmä: 
13.09.2021 
klo 15:00 
 
 

Katsaus alkuvuoden toimintaan ja ta-
louteen  
Tarkastuslautakunnan arviointisuunni-
telma  
Tilintarkastajan työohjelma  
 

Haastattelut: kunnanjohtaja ja  
talous- hallintopäällikkö  

    

 
 


