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Kokousaika Keskiviikko 2.10.2019 klo 9.00–15.00 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 

 

Jussi Tiensuu, puheenjohtaja 
Jukka Heinämäki, varapuheenjohtaja  
Matti Könkö   
Erja Liuski 
Eeva Lääveri  
Marja Widén  
 
 
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

Aino Lepistö, tilintarkastaja klo 9–11.30 
Mika T. Rantala, hallinto- ja talousjohtaja klo 9.30–11.30 
Jarmo Määttä, kunnanjohtaja klo 13–14 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 42–51 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 

(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti tarkastuslautakunnan jäsenet      
Jukka Heinämäki ja Marja Widén. 

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Jussi Tiensuu                                    Erja Liuski 
  

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 
Jokioinen 6.11.10.2019 

Allekirjoitukset 
 
 
Jukka Heinämäki                                 Marja Widén                          

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

  Paikka ja pvm 

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 7.11.–28.11.2019 

Virka-asema  Allekirjoitus 

Puheenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Tarkastusltk. § 42 
2.10.2019  Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan   
   hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä  
   on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
   Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän  
   kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään   
   puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 
Ehdotus  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja  
   päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Tarkastusltk. § 43 
2.10.2019  Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan kaksi kokouksessa läsnä 
   ollutta lautakunnan jäsentä. 
 
Ehdotus  Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Heinämäki ja Marja Widén. 
    
Päätös  Tarkastuslautakunta valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi  
   Jukka Heinämäen ja Marja Widénin. 
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Kunnan vuoden 2019 talousarvion toteutuminen talouden ja  
toiminnan osalta sekä ajankohtaiskatsaus 
 
Tarkastusltk § 44 
2.10.2019 Kuullaan kunnanjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan arviot 
 talousarvion toteutumisesta taloudessa ja toiminnassa. 
 
Ehdotus  Lautakunta merkitsee katsauksen keskustelun jälkeen  
  tiedoksi, sekä päättää mahdollisista lisätoimista asian 
  seuraamiseksi. 
 
Päätös  Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan ja  
  hallinto- ja talousjohtajan selonteot tämän hetken taloudellisesta 
  tilanteesta sekä muusta kunnassa tapahtuvasta toiminnasta. 
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Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2019 
 
Tarkastusltk. § 45 
2.10.2019 Tilintarkastuksesta laaditaan vuosittain työohjelma. 
 Tilinjarkastaja esittelee kokouksessa tilivuotta 2019 
 koskevan työohjelman. 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman 
 tiedoksi. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan esittämän ohjelman 
 tiedoksi. 
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Tarkastuslautakunnan esitys vuoden 2020 talousarvioon 
 
Tarkastusltk. § 46 
2.10.2019 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä 
 on mm. valmistella esitys arvioinnin ja tarkastuksen  
 talousarvioksi. 
 
 Oheismateriaalina olevan talousarvion toteutumisvertailun 
 mukaan vuoden 2019 määrärahoista (16.190 euroa) on 
 31.7.2019 mennessä toteutunut 8.820,82 euroa (54,5%). 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee tarkastuslautakunnan  
 esityksen vuoden 2020 talousarvioksi. 
 
Päätös  Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti vuoden 2020 tarkastuk-

sen talousarvioksi 16.230 euroa. 
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Sidonnaisuusilmoitukset 
 
Tarkastusltk. § 47 
2.10.2019 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja 
          25.9.2018 viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus   
                johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa  
                harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä  
                    varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi  
                    olla merkitystä luottamus ja virkatehtävien hoitamisessa.  
                    Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhalli- 
          tuksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)   
                    tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston  
                    ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia,   
                    kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä  
                    kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on   
                    tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on  
                    valittu tehtäväänsä. 
 

          Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka  
                    valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa   
                    ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä   
                    sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa jollei  
                    salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 

Ehdotus          Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarvittavat päivitykset 
          sidonnaisuusilmoituksiin. 
 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti pyytää päivitetyt  
  sidonnaisuusilmoitukset kuntalain 84 §:n mukaisilta henkilöiltä. 
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Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2019 
 
Tarkastusltk. § 48 
2.10.2019 Tarkastuslautakunta on 25.9.2018 hyväksynyt ohjeellisen 
  arviointisuunnitelman lautakunnan työn perustaksi. 
  Arviointisuunnitelmassa osoitetaan kunkin tilikauden 
  painopistealueet niin, että kunnan koko toiminta tulee 
  käsiteltyä toimikauden aikana. 
 
  Toimikaudeksi laadittava arviointisuunnitelma täsmennetään 
  kullekin tilivuodelle laadittavalla ohjeellisella työohjelmalla. 
  Työohjelmassa määritellään arviointisuunnitelman pohjalta 
  kokousten ajankohdat ja kussakin kokouksessa käsiteltävät 
  aiheet sekä kuultavaksi kutsuttavat viranhaltijat tai  
  luottamushenkilöt. 
 
  Viranhaltijoiden kuuleminen tapahtuu kokouksissa 
  sekä heille mahdollisesti etukäteen vastattavaksi annettujen  
  kysymysluetteloiden pohjalta. 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee ja hyväksyy työohjelman 
  koskien vuotta 2019. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta on yksimielisesti päättänyt työohjelmastaan 
  pöytäkirjan liitteenä olevan arviointisuunnitelman mukaisesti. 
  Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on 14.11.2019. 
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Lautakuntien asiat 
 
Tarkastusltk. § 49 
2.10.2019 Tarkastuslautakunta kuulee jäsentensä seurantavastuiden 
  mukaiset selostukset lautakunnissa esillä olleista asioista 
  (Tarkastusltk. § 12, 12.10.2017) 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee selostukset tiedoksi ja 
  keskustelee mahdollisista toimenpiteitä vaativista asioista. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kunnanhallituksessa ja  
  teknisessä lautakunnassa olleista asioista. 
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Muut asiat 
 
Tarkastusltk. § 50 
2.10.2019 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan 
  jäsenten mahdollisesti esille ottamat muut asia. 
 
Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee esille nousevat asiat tiedoksi 
  ja ottaa ne tarvittaessa käsiteltäväksi. 
 
Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi saadun palautteen  
  tarkastuslautakuntien yhteistapaamisesta 12.9.2019 Jokioisissa. 
  Tapaaminen oli todettu onnistuneeksi ja saatu tieto tarpeelliseksi. 
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Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 
Tarkastusltk. § 51 
2.10.2019  Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
   tarpeelliset ohjeet oikausuvaatimuksen tekemiseksi. 
   Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava 
   valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on  
   liitettävä. 
 
   Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, 
   on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai 
   asetuksen kohtaan kielto perustuu.  
 
Ehdotus  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä  
   muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. 
 
Päätös  Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Tarkastuslautakunta ja valitusosoitus 
 2.10.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 42–51 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunta 
Tarkastuslautakunta 
Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 



   

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 



   
 
Jokioisten kunta 
Tarkastuslautakunta 

 

1 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 

 
Valtuustokausi 2017 – 2021 
Työohjelma 2019 

 
 

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  Jussi Tiensuu ja Matti Könkö 
Tekninenlautakunta  Eeva Lääveri, Jukka Heinämäki, 
    Matti Könkö 
Koulutuslautakunta  Jussi Tiensuu, Minna Lax 
Henkilöstölautakunta  Marja Widén, Erja Liuski 
    

 
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. 

 
  ARVIOINTISUUNNITELMA 

 
Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi on tarpeen 
laatia vaalikauden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään 
vuosittain. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jot-
ka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. 
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-
alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavut-
tamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista. Suunnitelma täs-
mennetään työohjelmaksi vuosittain sekä painotusten että mene-
telmien osalta. Arviointisuunnitelmassa (ja arviointikertomuksessa) 
voidaan myös painottaa eri BSC- näkökulmia vuosittain (talousnäkö-
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kulma, organisaatio/prosessien näkökulma, asiakasnäkökulma, hen-
kilöstönäkökulma). 

 
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma voidaan saattaa tiedoksi 
valtuustolle. 
 
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma voidaan sovittaa yhteen 
tilintarkastussuunnitelman kanssa. 
 

 
  

Hallintokunnat 

 

Arviointikohde Tulosyksikkö 2017     2018    2019 2020 

Koko kunta/ 
Kunnanhallitus 
/ Johtaminen ja 
hallinto 
 

- Yleiskuva kunnan johta-
mis- ja ohjausjärjestelmäs-
tä sekä eri toiminnoista, 
organisaatiouudistukset 
 

x x x x 

 - Kuntastrategian tavoit-

teet ja toteutuminen kun-
nassa ja kuntakonsernissa 
 

x  x x 

 - Omistajaohjauksen ja 
konserniohjauksen valvon-
nan ja järjestämisen ja 
toimivuuden arviointi. 

  x  

 - Sisäisen valvonnan järjes-
tämisen arviointi  
 

x x  x 

 - Ylikunnallinen yhteistyö 
 

   x 

 -sote- ja maakuntauudistus 
 

   x 

 - Talouden seuran-
ta/Talouden tasapainotta-
mistoimenpiteiden toteu-
tumisen arviointi ja tuotta-
vuuden parantaminen 

x x x x 

 - Investoinnit 
 

   x 

 - Henkilöstö x x  x 

 

Sosiaali- ja ter-
veystoimi/ 
Perusturvalau-
ta-kunta 
 

- Sosiaali- ja terveystoimen 
palvelustrategioiden to-
teuttaminen valtuuston 
asettamien tavoitteiden 
kautta 
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 -toiminnan järjestäminen 
tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla 

    

 - Hoitotakuu 
 

    

 - Hoitoketjun toimivuus 
 

    

 - Yhteistyö ja organisointi-
tavat (kuntayhtymät, yh-
teistyösopimukset; esim. 
vastuukuntamalli jne.) 
 

x  x x 

 - Tilaaja-tuottajamalli 
 

    

 - Kilpailuttaminen sosiaali- 
ja terveystoimessa 
 

    

 -Ostopalvelut ja niiden 
kytkeytyminen strategiaan, 
hankintaprosessi, sopimuk-
set ja niiden sisältö esim. 
laatumittarit ja niiden val-
vonta 

  x  

 - Talouden tasapainotta-
mistoimenpiteiden toteut-
tamisen arviointi ja tuotta-
vuuden parantaminen 
 

    

 Sosiaali- terveystoimen 
tehtäväalueet: 
esim: 
- vanhustenhuolto 
- kotipalvelut 
- sosiaalityö 
- vammaispalvelut 
- lastensuojelu 
- perusterveydenhuolto 
- erikoissairaanhoito 
jne. 

    

 - Investoinnit 
 

    

 - Henkilöstö  
 

    

 

Sivistystoimi / 
sivistyslauta-
kunta 

- Sivistystoimen palvelu-
strategioiden toteuttami-
nen valtuuston asettamien 
tavoitteiden kautta 

x x x x 
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 -toiminnan järjestäminen 
tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla 

x   x 

 - Yhteistyö (kuntayhtymät, 
yhteistyösopimukset; esim. 
isäntäkuntamalli jne.) 
 

    

 - Tilaaja-tuottajamalli 
 

    

 - Kilpailuttaminen sivistys-
toimessa  
 

    

 - Ostopalvelut ja niiden 
kytkeytyminen strategiaan, 
hankintaprosessi, sopimuk-
set ja niiden sisältö esim. 
laatumittarit ja niiden val-
vonta 

    

 - Talouden tasapainotta-
mis-toimenpiteiden toteut-
tamisen arviointi ja tuotta-
vuuden parantaminen 
 

x   x 

 Sivistystoimen tehtäväalu-
eet: 

-varhaiskasvatus  
-perusopetus 
- toisen asteen koulutus 
(lukiot, ammatillinen kou-
lutus) 
- aikuiskoulutus 
- vapaa-aikapalvelut 
- nuorisotoimi 
jne. 
 

    
 
 
 
 
x 
 
 
 

 - Investoinnit 
 

    

 - Henkilöstö 
 

    

 

Tekninen toimi / 
tekninen lauta-
kunta 

- Teknisen toimen palvelu-
strategioiden  toteuttami-
nen valtuuston asettamien 
tavoitteiden kautta 
 

x x x x 

 -toiminnan järjestäminen 
tuloksellisella ja tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla 

x x  x 
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 - Yhteistyö (kuntayhtymät, 
yhteistyösopimukset; 
esim. isäntäkuntamalli 
jne) 
 

 x  x 

 - Tilaaja-tuottajamalli 
 

    

 - Kilpailuttaminen tekni-
sessä toimessa  
 

 x  x 

 - Ostopalvelut ja niiden 
kytkeytyminen strategi-

aan, hankintaprosessi, so-
pimukset ja niiden sisältö 
esim. laatumittarit ja nii-
den valvonta 

 x x x 

 - Talouden tasapainotta-
mis-toimenpiteiden to-
teuttamisen arviointi ja 
tuottavuuden parantami-
nen 
 

x x  x 

 Teknisen toimen tehtävä-
alueet:  

-    - Tilapalve-
lu/kiinteistötoimi 

-    - Kaavoitus ja maankäyttö                                                                       
-K - Kunnallistekniikan 
       suunnittelu ja rakenta-
minen 
-    - Vesi- ja viemärilaitos 

- Jätehuolto 
jne. 
 

    

 - Ympäristövastuut 
 

 x  x 

 - Investoinnit 
 

x   x 

 - Henkilöstö 

 

 x   

 

Konserniyhtei-
söt, omistajaoh-
jaus ja liikelai-
tokset 

Omistajaohjaus (omistaja-
politiikan olemassaolo, 
siitä johdetut kriteerit, 
joilla arvioitavissa omis-
tuksen arvioitavuutta ja 
kustannustehokkuutta, 
konserniyhteisöille ja lii-

  x  
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kelaitoksille asetettujen 
tavoitteiden riittävyys ja 
tarkoituksenmukaisuus se-
kä niiden toteutumisen 
seurannan riittävyys) 

 Konserniyhteisöjen toi-
minnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden toteutu-
minen 
 

 x x  

 Liikelaitosten toiminnallis-
ten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutuminen 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019 
 
Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina vuonna 2019 ovat xxx. 
 
 

Kokousaika: Arvioitavat asiat: Arviointimenetelmä: 
2.10.2019  
klo 9.00 
 
 

Kunnan toiminnan yleiskatsaus sekä 
taloudellinen tilanne 
Tilintarkastajan toimintasuunnitelma 
Sidonnaisuusrekisteri 

Haastattelut:  

14.11.2019 
klo  
 

Kunnan taloudellinen tilanne 
Kunnanhallituksen toiminta 
Kuntastrategian soveltaminen 
Omistajaohjauksen ja konserniohjauk-
sen valvonnan järjestämisen ja toimi-
vuuden arviointi 

Hallinto- ja talousjohtaja, Mika T. 
Rantala 
Kunnanhallituksen pj. Rami Lehtinen 

10.12.2019 
tai 12.12.2019 

Hyvinvointikuntayhtymän kuuleminen xxxxx 
 

21.1.2020 
 

Tilintarkastajan väliraportointi 
Talouskatsaus 
Tekninen toimi 
Sidonnaisuusilmoitusten käsittely 

Tilintarkastaja Aino Lepistö 
Kunnanjohtaja / Hallinto- ja talous-
johtaja 
Teknisen toimen johtaja Kari Tasala 

xx.xx.2020 
klo xx.00 

  

xx.xx.2020 
klo xx.00 

Tilinpäätöksen esittely 
 
Arviointikertomuksen valmistelu 

Haastattelut: 
Hallinto- ja talousjohtaja / Kunnan-
johtaja 
 
 

22.4.2020 
klo 9.00 

Tilintarkastajan loppuraportointi 
 
Arviointikertomuksen hyväksyminen 

Tili 

 


