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Valvontajärjesteimä
1

§

Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetãan nun, ettã
ulkoinen ja sisainen valvonta yhdessä muodostavat kattavan
valvontajärjestelm an.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta rHppumat
tomaksi. U Ikoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta
ja tilintarkastaja kuntalain ja tamän saannbn mukaisesti.
Sisäinen valvonta on johtamisen apuvaline. Sisaisen valvon
nan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Tarkastuslautakunta
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§

Lautakunnan kokoonpano
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3
muuta jàsenta. JokaiseNa jãsenellã on henkilôkohtainen vara
jasen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
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§

Lautakunnan kokoukset
Lautakunnan kokouksissa tiintarkastajaIIa on Iãsnäoo- ja pu
heoikeus. TilintarkastajaNa ja lautakunnan mäãrããmillä luot
tamushenkiloilla ja viranhaltijoilla on velvollisuus aBa Iàsna
lautakunnan kokouksessa lautakunnan nun paättaessä.

I

KaupungEnhalhtus ei vol määrãtä edustajaansa tautakunnan
kokouksiin.
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäänndn mäarayk
sia. Esittelijastä paattaa lautakunta.
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§

Lautakunnan tehtävät
Sen iisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä sàädetäãn, lauta
kunnan on
1)

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman
toteutumista sekä muutoinkin seurattava tUintar
kastajan tehtävien suorittamista ja tehtãvä tarpeen
mukaan esityksia tilintarkastuksen kehittãmiseksi.

2)

huolehdittava siitä, ettã tilintarkastusta varten on
tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat thin
tarkastuksen suorittam isen hyvän tihntarkastusta
van edellyttamassa laajuudessa, sekã

3)

tehtãvà aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintar
kastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteen
sovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmu
kaiselia tavalla.

Tilintarkastaja
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§

Tilintarkastajan valmta
Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esftyksesta toim ikaut
taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten JHTT-yhteison.
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§

Vastuun jakaantuminen
Jos tilintarkastajia vahtaan useampia kuin yksi, tilintarkastajat
vastaavat kunnalte tilintarkastuksesta yhteisvastuullisesti.
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§

Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lauta
kunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja tãytãntdOn
panoon liittyvien tehtãvien suorittamisesta, mikâli ne eivãt ole
ristirlidassa hyvan tintarkastustavan kanssa.

Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastus
lautakunnan valmistelu valtuustolle
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§

Tifintarkastajan ilmoitukset
Tilintarkastaja Hmoittaa tarkastussuunnitetman toteutum isesta
ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen mãä
räämãllã tavalla. Kuntatain 73 §:n 3 momentin tarkoittamat
itmoitukset lautakunnaNe tehdaän kirjallisina lautakunnan pu
heenjohtajatle. Kaupunginhallitukselle annettavat ilmoitukset
tehdãän kirjallisena kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja
kaupunginjohtajalle.
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§

Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastuskertomuksessa on kuntaain 75 §:ssä mainitun
lisäksi esitettävä lausunto 73 §:n 1 momentin mukaisista asi
oista. Kertomuksessa esitetaän myos muut tilintarkastajan tar
peellisiksi katsomat asiat.
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§

Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle
Lautakunta antaa valtuustolle vähintaän viikkoa ennen tilintar
kastuskertomuksen valtuustokasittelya arvionsa valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu
tumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittaä arvionsa
myos tilintarkastuskertom uksessa tehdyista muistutuksista
sekä asianomaisten niistà antamista selityksistä ja kaupun
ginhallituksen tausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle
ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistetu ja
tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Voimaantulo
Tämà johtosaãntO tulee voimaan 1.1.1997 ja stä noudatetaan
ensimmäisen kerran vuoden 1997 hallinnon ja talouden tar
kastuksessa.

