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TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA, TILIVUOSI 2016
Arviointitehtävät
Tarkastuslautakunnan arviointitehtävästä on säädetty uuden kuntalain 121 §:ssä. Lain mukaan tarkastuslautakunnan
tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii
arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Tämä toimintasuunnitelma on kuntalaissa tarkoitettu arviointisuunnitelma.
Myös Oulun kaupungin ulkoisen tarkastuksen johtosäännön 3 §:s sä on määräyksiä lautakunnan arviointitehtävän
hoitamisesta.
Arviointitoiminnassa noudatetaan tarkastuslautakunnan 3.6.2013 hyväksymiä ja kokouksessa 20.6.2016 tarkistamia
arviointiperiaatteita.
Vuoden 2016 arvioinnissa ovat lähtökohtana kaupunkistrategian tavoitteet elinvoimasta, elinkeinoelämän
uudistumisesta ja kilpailukyvystä, kuntalaisten hyvinvoinnin paranemisesta, ympäristön kestävyydestä ja
yhdyskuntarakenteen eheydestä sekä talouden tasapainosta.
Arviointikohteet ovat seuraavat:
Koko lautakunnan arviointikohteet
•
•
•
•
•
•

Valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen arviointi (Oulun kaupunki ja Oulukonserni)
Talouden arviointi arviointiperiaatteiden mukaisesti
Kaupunkistrategian toteutumisen laaja arviointi arviointiperiaatteiden mukaisesti
Kaupungin strateginen hankintatoimi
Oulun Satama Oy
Oulun Pysäköinti Oy

I jaoston arviointikohteet
•
•
•

Varhaiskasvatus
Liikunta- ja muut vapaa-ajan palvelut
Ikäihmisten hyvinvointi

II jaoston arviointikohteet
•

•

Strategian toteuttamisohjelmista arvioidaan
kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma (vastuussa Siku)
ympäristöohjelma (vastuussa YYP)
Kulttuuripalvelut
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Muut tehtävät
Lautakunta hoitaa arviointitehtävän lisäksi muut kuntalaissa sille säädetyt tehtävät sekä Oulun kaupungin ulkoisen
tarkastuksen johtosäännön 3 §:ssä määrätyt tehtävät.
Tilivuoden tehtäviä ovat myös tilintarkastajapalvelun kilpailuttaminen ja sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamiseen liittyvän valvontatehtävän organisointi (Kuntalain 121 § ko. momentti tulee voimaan 1.6.2017).

Koulutus ja osallistuminen valtuustoseminaareihin
Tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuvat koulutustilaisuuksiin koulutustarpeen ja tarjonnan mukaan. Koulutukseen
osallistumisesta lautakunta tekee päätökset syys- ja kevätkausien alussa.
Tarkastuslautakunnan jäsenet voivat osallistua kaupunginvaltuustolle järjestettäviin valtuustoseminaareihin, joista
jäsenille tulee erilliset kutsut. Valtuustoseminaareihin osallistumisesta ei tehdä erillisiä lautakunnan päätöksiä.

Toiminnan kehittäminen
Lautakunta on tehnyt oman toiminnan arvioinnin toukokuussa 2014.
Lautakunnan valtuustolle laatimista vuoden 2013 arviointikertomuksesta ja vuoden 2013 välitilinpäätöstä
koskevasta arviointiraportista tilattiin ulkopuolisen asiantuntijan laatuauditointi vuoden 2014 lopussa. Yhteistyönä
muiden suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien kanssa tehtiin valtuustolle kysely tarkastuslautakunnan
arviointitoiminnasta sekä raporttien laadusta ja hyödyllisyydestä vuoden vaihteessa 2014 – 2015. Suuret kaupungit
kehittävät tällä hetkellä yhdessä tuloksellisuusarvioinnin menettelytapoja.

Jaostotyöskentely
Lautakunta tekee arviointityötään sekä koko lautakuntana että kahteen jaostoon jakautuneena (ulkoisen
tarkastuksen johtosääntö 2 §). Lautakunnan ja jaostojen vastuualueista ja jaostojen kokoonpanoista päätetään
lautakunnan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.
Lautakunta johtaa arviointityötä ja päättää arviointikertomuksen ja -muistioiden sisällöstä ja kannanotoista.
Jaostojen työ on valmistelevaa.
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Jaostojen vastuualueet ja kokoonpanot
I jaosto
Jaoston puheenjohtaja on Anna-Kaisa Lepistö ja muut jäsenet ovat Marko Hoikkaniemi, Seppo Leskinen, Taisto
Tammela ja Tanja Tiainen.
Arviointialueet ovat Hyvinvointipalveluista sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ikäihmisten hyvinvointi, Sivistys- ja
kulttuuripalveluista varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukio- ja muut sivistyspalvelut ja
liikunta- ja muut vapaa-ajan palvelut sekä Oulun Työterveys liikelaitos, Oulun Tietotekniikka liikelaitos ja Oulun
Konttori liikelaitos.
Valmistelija: kaupunkitarkastaja Heli Mäkelä

II jaosto
Jaoston puheenjohtaja on Jari Latvala ja muut jäsenet Miia Hirsikangas -Haataja, Kari Myllyniemi ja Maarit Raitio.
Arviointialueet ovat yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista yhdyskuntapalvelut, ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta,
Sivistys- ja kulttuuripalveluista kulttuuripalvelut sekä Oulun tekninen liikelaitos, Liikelaitos Oulun Tilakeskus,
Liikelaitos Oulun Serviisi, Oulun Vesi liikelaitos, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ja Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitos.
Valmistelija: kaupunkitarkastaja Pirjo Kiviniemi

Koko lautakunnan arviointialueet
Arviointialueet ovat kaupunginhallitus, konsernihallinto, elinkeinopalvelut ja BusinessOulu liikelaitos,
kaupungin kehittämisrahasto, Oulun valistustalorahasto, Oulu-konserni ja tytäryhtiöt.

Oulun

Valmistelija: kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen

Toimintatavat
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee lautakunnan ja jaostojen arviointikäynnit ja tapaamiset lautakunnan ja
jaostojen hyväksymiin suunnitelmiin perustuen.
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