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Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta tekee aloitteita ja 

esityksiä tarkastuslautakunnan, kaupunginreviisorin, 

tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien 

yhteensovittamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 

tavalla.



Sisäinen tarkastus

• Toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan 

alaisuudessa

• Raportoi kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle

– Yksittäiset tarkastuskokonaisuudet raportoidaan kohteen 

vastuuhenkilöille

• Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko 

kaupunkiorganisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, 

riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin

– Näkyvä osa sisäistä valvontaa

– Johdon ja esimieskunnan tuki sisäisen valvonnan saralla



Sisäinen tarkastus

• Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa

– Alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus (mm. 

ammattistandardit ja eettiset säännöt)

– Sisäisen tarkastuksen toimintaohje (KH)

• Toimivalta koko kaupunkikonsernissa (tarvittaessa myös 

ulkoistetut palvelut)

• Oikeus saada viivytyksettä tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja 

käyttöoikeudet

• Läsnäolo ja puheoikeus tarvittavissa toimielinten, 

johtoryhmien ym. kokouksissa



Sisäinen tarkastus

• Suorittaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 

mukaiset tarkastus- ja konsultointitehtävät

• Suorittaa muut ylimmän johdon määräämät tarkastus- ja 

konsultointitehtävät

• Toimeksiannot voivat koskea mm.

– Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä hyvän hallinto- ja 

johtamistavan järjestämisen asianmukaisuutta ja riittävyyttä

– Lakien, päätösten ja sopimusten noudattamista

– Omaisuuden turvaamista ja resurssien käyttöä

– Tiedon luotettavuutta, oikeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta



Ulkoinen tarkastus/tilintarkastajien tehtävät 
(Kuntalaki 123 §)

• Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä 

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja 

tilinpäätös:

– onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten 

mukaisesti;

– antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva 

konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot

kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja 

toiminnasta;

– ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

– onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä 

konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.



Tilintarkastajan tehtävät (Kuntalain 123 §)

• Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan 

antamia ohjeita, jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai 

julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

• Tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle työsuunnitelmansa 

sekä raportoi työsuunnitelman toteutumisesta ja tarkastuksissa 

tehdyistä keskeisistä havainnoista.

• Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on 

ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa 

tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 

tarkastuslautakunnalle.

• Yhteenveto koko vuoden tarkastuksista tehdään 

tilintarkastuskertomuksen yhteydessä.



Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan 

tietojensaantioikeus

• Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien 

säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta 

tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina 

arviointitehtävän hoitamiseksi.

• Tietojensaantioikeus on rajattu koskemaan kunnan hallussa olevia 

asiakirjoja (esim. toimintakertomus ja tilinpäätös)

• Tietojensaantioikeus on toimielimenä

• Tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten 

estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta ja 

kuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä tiedot ja 

nähtäväkseen asiakirjat, joita hän pitää tarpeellisina 

tarkastustehtävän hoitamiseksi.
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Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä 
(Kuntalaki 121 §)

Arvioida 

• ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 

tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 

• Mitä vaikutuksia tavoitteen saavuttamisella on?

• Mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet? Miksi?

• harkitsemassaan laajuudessa kuntastrategiassa 

asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä 

toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet 

kuntastrategiaa. 
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Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä 
(Kuntalaki 121 §)

Arvioida 

• onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla.

• ”Tuloksellisuus on kokonaistavoitteiden saavuttamista ilmaiseva 
yläkäsite, joka sisältää taloudellisuuden, tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden sekä panosten, tuotantoprosessin ja tuotosten osalta 
myös laadun.”

• ”Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnilla tarkoitetaan yleensä arviointia, 
jossa ei ole ennakolta asetettua tai sitovaa päätöstä, vaan asioiden 
tilaa arvioidaan arvioijan itsensä asettaman kriteerin perusteella. 
Toimintaa voidaan tällöin arvioida esim. lainsäädännön perusteella.”

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kunnantarkastuslautakun
nantehtavat

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kunnantarkastuslautakun
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Arvioitikohteet

.  

• Kaupungin ja liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja 

kuntayhtymien järjestämät palvelut

• Tällöin arviointikohde voi olla myös jonkun muun tahon 

kuin kaupungin tuottama palvelu, kunhan se on kunnan 

toimintaa. 

• Jokin kaupungin toiminta (työllisyyden ja elinkeinojen 

edistäminen), poikkihallinnollinen tavoite (terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen) tai jokin kaupungin yksikön 

toiminta (perusopetuspalvelut/digitalisaatio)

Lautakunta ei puutu operatiiviseen toimintaan!



Valtuusto käsittelee 
arviointikertomuksen

Tavoitteet valmistellaan 
toimialoilla ja 
lautakunnissa

Kaupunginhallitus antaa 
kolmannesvuosikatsauksen 
tavoitteiden toteutumisesta

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle 
toimintakertomuksessa selvityksen 
valtuuston asettamien toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta kaupungissa ja 
kaupunkikonsernissa

LKT/KH

KV

KV

LTK/
KH

Tarkastuslautakunta 
antaa valtuustolle 
arviointikertomuksen

Kaupunginhallitus 
esittää valtuuston 
hyväksyttäväksi 
tavoitteet

Valtuusto hyväksyy 
tavoitteet 
kaupungin 
talousarvioesityksen 
ja –suunnitelman 
yhteydessä 

Arvioinnilla tuotetaan tietoa kaupungin strategiseen 

ohjaukseen

Kaupunginhallitus antaa 
valtuustolle pyydetyt 
lisäselvitykset /vastaukset 
arviointikertomuksen 
johdosta

Valtuusto merkitsee tiedoksi 
KH:n vastaukset sekä 
päättää tarvittavista 
jatkotoimenpiteistä

KV

TarkLTK

LTK/
KH

LTK/
KH



Kiitos!

Tarja Saarelainen

Kaupunginreviisori

(ulkoinen arviointi)

tarja.saarelainen@jkl.fi

050-5923701

Erja Kiiskilä

Tarkastuspäällikkö

(sisäinen tarkastus)

erja.kiiskila@jkl.fi

050-5611524

Jorma Kesä 

Vastuullinen tilintarkastaja

jorma.kesa@bdo.fi

0400 401 696

Triangeli
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