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VALVONTAJÄRJESTELMÄ
1 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan ja riippumattoman valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja
tämän säännön mukaisesti.
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnan ja kuntakonsernin tasolla. Kaupunginjohtajan ja palvelujen päälliköiden vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Lautakunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan yhteisön toiminnan seurannasta.

TARKASTUSLAUTAKUNTA
2 § Lautakunnan kokoonpano
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja päättää niiden tehtävistä.

3 § Lautakunnan kokoukset
Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on
velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä
päättää lautakunta.
4 § Lautakunnan tehtävät
Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, lautakunnan on:
1)

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteuttamista
sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista
ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

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 mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.

TILINTARKASTAJA
5 § Tilintarkastajan valinta
Kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten julkishallinnon ja – talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymän yhteisön (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja – talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja).
Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen
liittyvää syytä.
6 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastajan tulee ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALMISTELU VALTUUSTOLLE
7 § Tilintarkastajan ilmoitukset
Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.
Kuntalain 123 § mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä havaitsemisistaan olennaisista epäkohdista kaupunginhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja on annettava tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
8 § Tilintarkastuskertomus
Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitettävä tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on
myös esitettävä onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myötää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kaupungin hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voi kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä
muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

9 § Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle
Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

VOIMAANTULO
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2016 ja sitä noudatetaan ensimmäisen
kerran vuoden 2015 hallinnon ja talouden tarkastuksessa.
Tällä johtosäännöllä kumotaan kaupunginvaltuuston 30.9.1996 hyväksymä
tarkastussääntö.

