
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Tarkastuslautakunta 
 
 
ARVIOINTISUUNNITELMA 2021-2023 
 
1. Tarkastuslautakunta 
 
Yhtymäkokous 8.9.2021 on nimennyt tarkastuslautakunnan seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen:   henkilökohtainen varajäsen: 
Jussi Jokilampi, Kangasala  Niina Selin, Lempäälä 
Kaisa Räsänen, Nokia   Sini Kahilaniemi, Orivesi 
Tapani Tienari, Ylöjärvi  Harri Vuorenpää, Pirkkala 
Auli Korhonen, Tampere  Ilari Virtanen, Vesilahti 
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tapani Tienari ja varapuheenjohtajaksi nimettiin 
Auli Korhonen. 
  
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan: 
 
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 
 
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakon-
sernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 
 
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunni-
telman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 
 
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 
 
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 
 
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä 
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
 
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointi-
kertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilin-
päätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvi-
tyksiä arvioinnin tuloksista. 
 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihet-
ta. 
 
 
 



2. Tarkastuslautakunnan kokoukset 
 
Tarkastuslautakunnan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Lautakunnassa asiat esittelee puheenjohtaja.  
 
Kokousten sihteerinä toimii seutusihteeri tai hänen estyessään seutuassistentti. 
 
3. Tarkastuslautakunnan perehtyminen tehtäväänsä 
 
Tarkastuslautakunnan aloittaessa toimintaansa on tarkoituksen mukaista järjestää perehdytystä 
lautakunnan tehtäviin ja seutuyhteistyöhön. Tarkastuslautakunnan ensimmäiseen kokoukseen 
kutsutaan Tampereen kaupungin kaupunginreviisori Erja Viitala pitämään esitystä tarkastuslauta-
kunnan tehtävistä. Myös yhtymäkokouksen valitseman JHT-yhteisön vastuullinen tilintarkastaja 
kutsutaan ensimmäiseen kokoukseen esittelemään tilintarkastuksen tehtäviä ja tilintarkastuksen 
työohjelman.  
 
Kokouksessa esitellään myös seutuyhteistyötä ja vuoden 2021 toiminnan toteutumaa. 
 
4. Tilintarkastusyhteisön valinta 
 
Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön. Yhtymäkokous 
10.5.2017 on nimennyt kuntayhtymän JHT-tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017–2020 BDO Au-
diator Oy:n ja vastuulliseksi tarkastajaksi JHT, HM Minna Ainasvuoren. Sopimukseen sisältyy kaksi 
optiovuotta, joten tilintarkastusyhteisön valinta valmistellaan vuoden 2022 aikana. 
 
5. Arviointitoiminta 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on vapaaehtoista kahdeksan jäsenkunnan 
yhteistyötä, jolla edistetään seudullisten ratkaisujen löytämistä maankäytön, asumisen, liikenteen 
ja hyvinvointipalvelujen alueilla. Seutuyhteistyön organisoi seutuyksikkö, joka on vakiintunut n. 10 
hengen asiantuntijaorganisaatioksi. Toiminnan perustana ovat jäsenkuntien hyväksymät kaupunki-
seudun seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja valtio-osapuolen kanssa solmittu MAL-
sopimus. 
 
Vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan talousarviossa. Perusresurssien li-
säksi kuntayhtymällä on käytettävissään hankerahaa, jonka taso vahvistetaan myös vuosittain ta-
lousarviossa. Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden ja talouden kokonaisuus on kaikkiaan 
melko pieni, joten toiminnan kattavaan arviointiin ei tarvita raskasta menettelyä. 
 
Kuntayhtymän keskeisin päätöksentekoelin on seutuhallitus, jossa kaikilla jäsenkunnilla on edusta-
jansa. Tarkastuslautakunnan työskentely perustuu seutuhallitukselle päätöksentekoon valmistu-
vien asioiden seurantaan kokousmateriaaleista. Lisäksi seutuhallituksen antama toimintakertomus 
ja kuntayhtymän tilinpäätös ovat tärkeät dokumentit arviointikertomuksen valmistelussa. 
 
Toimintavuoden aikana tarkastuslautakunta kokoontuu ns. arviointikokoukseen loka-
marraskuussa, jolloin on käytettävissä seutuhallituksen antama raportointi toiminnan ja talouden 



toteutumisesta 1.1.-31.8. Arviointikokoukseen kutsutaan seutujohtaja selostamaan seutuyhteis-
työtä tarkastelujaksolta ja kulumassa olevalta syksyltä. 
 
Tarkastuslautakunta järjestää oman arviointitoimintansa seuraavasti: 
 
tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua kaikkeen seutuhallituksen käsittelyyn tulevaan 
materiaaliin, 
 
tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa arviointikokoukseen, 
 
arviointikokoukseen kutsutaan seutujohtaja selostamaan seutuyhteistyötä tarkastelujaksolta ja 
kuluvalta syksyltä, 
 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen,  
 
tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi kattavasti kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet 
 
seutusihteeri avustaa puheenjohtajaa kokousten ja tarkastuslautakunnan tehtävien valmistelussa. 
 
6. Yhteistyö tilintarkastajan kanssa 
 
Tilintarkastaja raportoi työohjelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslauta-
kunnalle kuntayhtymän tilinpäätösaikataulun mukaisesti. 
 
Tilintarkastajan mahdollisesta kutsumisesta mukaan loka-marraskuun tarkastuskokoukseen päät-
tää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kokouksen valmistelun yhteydessä.  
 
7. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja rekisterin pito 
 
Tarkastuslautakunta huolehtii kuntalain mukaisesti kuntayhtymän sidonnaisuuksien ilmoittamises-
ta ja rekisterin pitämisestä. Sidonnaisuudet viedään kerran vuodessa tiedoksi yhtymäkokoukselle. 
 
 


