4.1 Tarkastuslautakunnan toiminta ja talous 2021
Tarkastuslautakunnan perustehtävät
Tarkastuslautakunta
- Vastaa hallinnon ja tarkastuksen järjestämisestä kaupunkikonsernissa
- Vastaa arvioinnin järjestämisestä kaupunkikonsernissa
- Valvoo sidonnaisuusilmoituksien noudattamista

Kaupunkistrategiasta
johdetut
toiminnan
muutokset talousarviovuonna 2021

painopisteet

ja

keskeiset

Tarkastuslautakunta huomioi arvioinnissaan kaupunkistrategiassa kirjatut poikkileikkaavat tavoitteet ja niissä
edistyminen. Tärkeinä tavoitteina lautakunta arvioinnissaan nostaa seuraavat tavoitteet:
1) Talous on pitkällä aikavälillä tasapainossa
2) Omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita
3) Hankinnat ovat hyvin valmisteltuja, laadukkaita ja aluetalouden huomioon ottavia.
4) Henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin

Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2021
Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen toimielin ja sen tehtävät ja asema poikkeavat muista toimielimistä.
Ensisijainen tehtävä lautakunnalla on tuottaa informaatiota valtuustolle.
Lautakunnan riippumattomuuden turvaaminen rajoittaa lautakunnan osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen
mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta edistää osallisuutta ja vaikuttamista
-

tiedottamisella
vuorovaikutuksella kaupungin muihin toimielimiin ja määräysvallassa oleviin yhteisöihin
vierailuilla

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2021
Kaupungin konsernirakenteen monimuotoistuessa merkittävä osa konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä riskeistä on
tarkastuslautakunnan välittömän tiedonsaannin ja siten myös, vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella. Lautakunta
pyrkii osaltaan eliminoimaan riskejä huolehtimalla kaupungin tilintarkastuksen resursseista ja osaamisvaatimuksista,
sekä tilintarkastuksen ohjauksesta.
Tarkastuslautakunnan toimikauden päättyessä keväällä 2021 on huolehdittava, että tarkastuksen ja arvioinnin
järjestämisen jatkuvuus turvataan. Tarkastuslautakunnan on hyvä huomioida jatkuvuuden turvaaminen vuoden 2021
arviointisuunnitelman laadinnassa sekä tilintarkastajan ja lautakunnan välisessä yhteistoiminnassa.

Talouden tunnusluvut

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate (sitova 2020)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

0

0

0

-223 252

-250 000

-250 000

-223 252

-250 000

-250 000

Talouden tasapaino aminen
Talousarvio 2021 ja suunnitelmakausi 2022-2023 sisältää seuraavat talouden tasapainottamiseen tähtäävät
säästötavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
TA 2021

TS 2022

TS 2023

Toimitilakustannukset; vuokratasoltaan
edullisempiin toimitiloihin siirtyminen

0

-5 000

-5 000

Asiantuntijapalvelut; ei toteuteta
erillispalveluiden hankintaa,
tilintarkastuspalvelujen kilpailutus

0

-2 000

-4 000

Henkilöstön palkkakuluihin
vaikuttaminen; eläköitymisjärjestelyjen
toteutus

0

-2 000

-2 000

Henkilöstön koulutuskuluihin
vaikuttaminen; jätetään toteuttamatta
tai hankitaan verkkopalvelujen kautta

-500

-1 000

-1 000

YHTEENSÄ

-500

-10 000

-12 000

Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle
2021
Määrälliset tavoitteet
1. Viimeksi laaditun ja valtuustolle annetun arviointikertomuksen seuranta (Arviontikertomus 2019);
Tarkastuslautakunta esitti viisi (5) johtopäätöstä ja kehittämisehdotusta. Lautakunta pyrkii arvioinnin kautta
vaikuttamaan siihen, että vähintään kolmessa (3) lautakunnan esittämistä johtopäätöksistä on edetty vuoden 2020
aikana
2. Aiemman arviointikertomuksen keskeisten johtopäätösten seuranta (Arviointikertomus 2018) Johtopäätökset
liittyivät talouden havaintojen ohella mm. henkilöstöpolitiikkaan sekä konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen
havaintoihin.
3. Tarkastuslautakunnan omat toimenpiteet talouden vakauden turvaamiseksi

Laadulliset tavoitteet
1. Aktiivinen kouluttautuminen. Tarkastuslautakunta ja sen viranhaltijat osallistuvat vähintään 70 % aktiivisuudella
tarkastuslautakunnan toimintaan liittyvään koulutukseen
2. Tarkastuslautakunta seuraa ja saavuttaa vuosisuunnitelmaansa sisällytetyt tavoitteet
3. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastuksen järjestämistä säännöllisesti kokouksissa. Tarkastussopimus jatkuu
option perusteella vuosina 2021-2022
4. Tarkastuslautakunta kehittää valtuustolle annettavaa sidonnaisuusilmoitusten raportointia, valtuustolle annetaan
raportti kahdesti vuodessa
5. Tarkastuslautakunnan itsearviointi. Tarkastuslautakunta toteuttaa kyselyn toimintansa vaikuttavuudesta.
Lautakunta pyrkii kehittämään toimintaansa kyselyn tulosten perusteella.

Taloudelliset tavoitteet
1.

Tarkastuslautakunta vastaa sille määrätyistä tehtävistä valtuuston osoittamien määrärahojen puitteissa.

