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1 Johdanto 

Tämä asiakirja kuvaa tarkastuslautakunnan lakisääteisen arviointitehtävän toteutustavan Tampe-

reen kaupungissa ja varmistaa osaltaan arvioinnin laadun. Tampereen tarkastuslautakuntaa avus-

taa tarkastustoimen yksikkö, joka valmistelee lautakunnan arvioinnit. Arviointiprosessin kuvaus ja 

sitoutuminen yhteisiin toimintatapoihin edistää tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen yhteis-

työtä ja hyvää arvioinnin laatua.  

Tarkastuslautakunnan arviointiin liittyvät keskeiset käsitteet: 

• Arviointisuunnitelma kattaa tarkastuslautakunnan toimikauden, eli neljä vuotta. Suunnitel-

massa kuvataan vuosikohtaisesti, yleisellä tasolla, mitä minkä tyyppisiä arviointeja tarkas-

tuslautakunta tulee toimikaudellaan toteuttamaan. 

• Työohjelma laaditaan arviointisuunnitelman pohjalta vuodeksi kerrallaan. Työohjelmassa 

täsmennetään kyseistä vuotta koskevat arviointikohteet.  

• Arviointiasetelma laaditaan arviointikohtaisesti. Siinä määritellään arviointikohde, arviointi-

kysymys, arviointikriteeri ja arvioinnin rajaus. Arviointiasetelma määritellään ensin alusta-

vasti ja sitä tarkennetaan arviointityön edetessä. 

o Arviointikohde on se yksikkö tai ne yksiköt, joiden toimintaan tai palveluun arviointi 

kohdistuu ja se aihepiiri, josta arviointi aiotaan tehdä.  

o Arviointikysymys kertoo, mitä arvioinnilla halutaan saada selville. Arviointikerto-

musteksti antaa vastauksen arviointikysymykseen. 

o Arviointikriteeri ilmaisee hyvänä tai tavoiteltavana pidettävän asiantilan, johon ole-

massa olevaa asioiden tilaa verrataan.  

o Arvioinnin rajaus määrittää, mitkä asiat sisältyvät arviointiin ja mitkä jätetään sen 

ulkopuolelle. Rajauksia voidaan tehdä esimerkiksi ajallisesti, palvelukohtaisesti tai 

hallinnollisesti.  

2 Tarkastuslautakunta ja sen tehtävät 

Kuntalain 14 luvun 121 §:ssä määrätään tarkastuslautakunnasta seuraavaa:  

”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin 

järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuu-

tettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
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1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun-

takonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-

kaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan ta-

loussuunnitelman 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. 

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallinto-

säännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yh-

teensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arvi-

ointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuus-

tossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitä-

miään selvityksiä arvioinnin tuloksista. 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa 

aihetta.” 

Kuntalain 14 luvun 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten 

estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tar-

peellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. 

 

Tarkastuslautakunnan toiminnasta määrätään kaupungin hallintosäännössä. Sen mukaan ulkoinen 

tarkastus on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen 

muodostavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja. Hallintosäännön mukaan lauta-
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kunta asettaa keskuudestaan tarvittavat tarkastusjaostot ja päättää niiden tehtävistä. Lisäksi hal-

lintosäännössä määrätään muun muassa lautakunnan kokoonpanosta, kokouksista, tarkastustoi-

mesta ja tilintarkastuksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.  

3 Arvioinnin periaatteet 

Arvioinnin ja tutkimuksen yhteinen piirre on pyrkimys objektiiviseen ja luotettavaan kuvaukseen. 

Ero on se, että arvioinnissa pyritään arvottaviin johtopäätöksiin. Arvottaminen perustuu kriteerei-

hin, jotka määrittävät arvioinnissa hyvänä tai tavoiteltavana pidettävän asiantilan.  

Tarkastuslautakunnan arvioinnin käsitteellistä pohjaa voidaan tarkastella sen toimintaympäristöstä 

käsin. Demokraattisesta arvioinnista voidaan puhua silloin, kun arvioinnilla on merkitystä poliitti-

sessa päätöksenteossa.  Arvioinnin ja demokratian yhteys on merkittävä, jos arvioinnin tulokset 

voidaan yhdistää resurssien jakamiseen. Valtuusto jakaa vuosittain talousarviossa resurssit kau-

pungin toiminnoille ja päättää kaupungin keskeiset vuositavoitteet. Tarkastuslautakunta arvioi ta-

voitteiden toteutumista ja saattaa arviointinsa tulokset valtuustolle. Valtuusto voi halutessaan 

tehdä päätöksiä arviointitulosten pohjalta. Tarkastuslautakunnan arviointi on demokraattista arvi-

ointia. 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toimin-

nan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty 

tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonser-

nin. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien 

yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 

Näin ollen tarkastuslautakunnan arvioinnin kohde on kaikki kunnan toiminta riippumatta sen jär-

jestämistavasta.  

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toimintaa ja sillä saavutettuja tuloksia, vaikutuksia ja vaikut-

tavuutta. Arvioinnin tavoite on kaupungin toiminnan kehittäminen. Tarkastuslautakunta nostaa 

arviointikertomuksessa esiin kehittämiskohteita ja havaitsemiaan epäkohtia, mutta myös hyviä toi-

mintatapoja. Tarkastuslautakunta tekee arvioinnit valtuuston päätöksenteon tueksi ja tiedoksi 

sekä kuntalaisille että valtuutetuille. 

Tarkastuslautakunta ja tarkastustoimi noudattavat toiminnassaan kaupungin eettisiä toimintaperi-

aatteita. Kaupungin eettiset toimintaperiaatteet ovat seuraavat:  

https://www.tampere.fi/tiedostot/t/pg3wDUSAN/Tampereen_kaupungin_eettiset_toimintaperiaatteet.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/t/pg3wDUSAN/Tampereen_kaupungin_eettiset_toimintaperiaatteet.pdf
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1. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. 

2. Edistämme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

3. Käyttäydymme kunnioittavasti ja pidämme huolta toisistamme. 

4. Noudatamme hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteita. 

4 Valtuustokauden arviointisuunnitelma ja vuosittainen työohjelma 

Tarkastuslautakunnan arviointityön perustana ovat kaupungin strategia ja siitä johdetut talousar-

vion vuositavoitteet. Tarkastuslautakunta laatii nelivuotisen arviointisuunnitelman, kun valtuusto 

on hyväksynyt valtuustokauden strategian. Arviointisuunnitelmalla varmistetaan, että arviointi 

kohdistuu kaupungin strategian kannalta olennaisiin asioihin ja kattavasti kaupungin keskeiseen 

toimintaan. Arviointisuunnitelma laaditaan yleisellä tasolla ja se viedään valtuustolle tiedoksi.  

Jokaiselle vuodelle laaditaan arviointisuunnitelmaan perustuva työohjelma, joka sisältää arviointi-

kohteet ja -aikataulun. Arviointikohteen valinnan yhteydessä tai sen jälkeen käydään keskustelu 

alustavasta arviointikysymyksestä ja arvioinnin rajauksesta. Näin lautakunta ohjaa arviointia halua-

maansa suuntaan. Työohjelmaan voidaan ottaa uusia arviointikohteita tarvittaessa myös kesken 

kauden, mikäli erityisiä tarpeita tällaiseen ilmenee. 

Valtuuston konserniyhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista sekä työohjelmaan valittujen 

tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa (tilinpäätös) arvioidaan vuosit-

tain. Tytäryhteisöjen arviointi kohdistuu myös kaupungin omistajaohjaukseen ja omistajapoliittis-

ten linjausten tarkoituksenmukaisuuteen ja toteutumiseen.  

Tarkastuslautakunta arvioi myös kuntayhtymien toimintaa ja kaupungin niille asettamien tavoittei-

den toteutumista. Myös tätä voidaan arvioida omistajaohjauksen kautta.  

5 Arviointien luokittelu 

5.1 Valtuustotavoitteiden arviointi 

Tarkastuslautakunnan lakisääteinen vuosittainen tehtävä on arvioida valtuuston asettamien ta-

voitteiden toteutumista. Tavoitteet asetetaan kaupungin talousarviossa.  

Kaupunginhallitus vie valtuustolle tiedoksi elokuun toiminnan ja talouden katsauksen, jossa tilivel-

volliset toimielimet kuvaavat tavoitteidensa toteutumisen tilan ja arvioivat, tuleeko tavoite toteu-

tumaan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle 
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oman arviointinsa tavoitteiden toteutumisesta. Tämän väliraportoinnin tarkoitus on kiinnittää 

huomiota erityisesti niihin tavoitteisiin, jotka näyttävät jäävän toteutumatta. Näin valtuustolla on 

mahdollisuus reagoida asiaan vielä tilikauden aikana, esimerkiksi seuraavan vuoden talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä.  

Tilikauden päätyttyä kaupunginhallitus raportoi tavoitteiden lopullisen toteutumisen osana tilin-

päätöstä. Tarkastuslautakunta tekee oman arviointinsa tavoitteiden toteutumisesta arviointikerto-

mukseen. Kuntalain perustelujen mukaan arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti niihin 

tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet, mutta myös onnistumisia tuodaan esille. Lisäksi tarkas-

tuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden to-

teutumista ja sitä, toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet kuntastrategiaa.  

Valtuustotavoitteiden arviointi perustuu pääosin tilinpäätöksessä annettuihin tietoihin. Jos tavoite 

ei ole toteutunut, pyritään selvittämään syyt sen toteutumatta jäämiseen. Toteutuneiden tavoit-

teiden osalta voidaan arvioida muun muassa sitä, minkälaisin toimenpitein tavoite on saavutettu 

ja minkälainen ohjausvaikutus tavoitteella on saatu aikaan. Tarkastuslautakunnan tehtävä ei ole 

ottaa kantaa siihen, mitä valtuusto on asettanut tavoitteeksi. Sen sijaan tarkastuslautakunta voi 

arvioida tavoitteiden ymmärrettävyyttä ja mitattavuutta. 

Valtuustotavoite tai sen mittari saattaa olla muotoiltu epämääräisesti. Tällaisessa tulkinnanvarai-

sessa tilanteessa tarkastuslautakunta voi jättää tavoitteen toteutumisen arvioimatta. Valtuustota-

voite saattaa myös koostua useista tavoitteista. Tällaisessa tilanteessa tavoitteen toteutuminen 

arvioidaan osina. 

Valtuustotavoitteen toteutuminen arvioidaan seuraavasti: 

• Tavoite on toteutunut. Jos tavoitellut tulokset on saavutettu täysin tai jos saavuttamatta 

jääneiden tulosten osuus on vähäinen ja epäolennainen, arvioidaan tavoite toteutuneeksi. 

• Tavoite on toteutunut osittain. Osittaisen toteutumisen arviointia sovelletaan moniosaisiin 

tavoitteisiin. Jos vähintään puolet moniosaisesta tavoitteesta on saavutettu, arvioidaan ta-

voite osittain toteutuneeksi. Osittaisen toteutumisen arvion antamisen kynnys on korkea. 

Osittaisen toteutumisen arviointia ei käytetä silloin, kun tavoite on tunnusluku. 

• Tavoite ei ole toteutunut. Jos tavoite ei ole toteutunut miltään osin tai vain alle puolet osa-

tavoitteista on saavutettu, tavoite arvioidaan toteutumattomaksi. 
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• Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Arvioinnissa voidaan tarvittaessa todeta, että 

tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Tavoite jätetään arvioimatta esimerkiksi silloin, 

kun tavoitteen toteutumiseen liittyvää tietoa tai mittaria ei ole (vielä) saatavilla, jos tavoite 

on sen asettamisen jälkeen todettu epätarkoituksenmukaiseksi ja jätetty siksi kokonaan 

toteuttamatta tai jos tavoite on liian epäselvästi ilmaistu.  

Tarkastuslautakunta poimii vuosittain joitain valtuustotavoitteita, joiden toteutumista arvioidaan 

edellä kuvattua tarkemmin.  

5.2 Talouden arviointi  

Kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden tilaa arvioidaan vuosittain. Tarkastuslautakunnan välira-

portissa arvioidaan ensimmäisen kerran kaupungin talousarvion toteutumista ja talouden tilaa ky-

seisellä tilikaudella. Arviointiin voidaan nostaa havaintoja, mikäli talousarvion määrärahat näyttäi-

sivät olevan ylittymässä jossain palvelussa. Mahdollisuuksien mukaan vertailua tehdään muiden 

suurten kaupunkien kanssa. 

Tilinpäätöksessä raportoidaan kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden toteutuminen. Tarkastus-

lautakunta tekee oman arviointinsa talouden tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomukseen. 

Kaupungin ja konsernin talouden arvioinnissa pyritään tuomaan esiin tunnuslukujen aikasarjoja ja 

suuria kaupunkeja koskevia vertailutietoja. Näin valtuutetuille voidaan esittää uusia näkökulmia 

kaupungin talouteen ja sen kehittymiseen. 

Tarkastuslautakunnan on lisäksi arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella 

sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kaupungin taseessa on kattamatonta 

alijäämää. Tarkastuslautakunnan on siis puututtava arviointikertomuksessaan kunnan talouden 

tasapainotukseen, jos kaupungin talous tai taloutta koskevat suunnitelmat ovat alijäämäisiä. 

5.3 Tuloksellisuusarviointi 

Tarkastuslautakunnan tehtävä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen 

järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Kunta-alan tuloksellisuuden arvioin-

nissa käytetään valtiovarainministeriön johdolla valmisteltua kestävän kuntatuottavuuden arvioin-

timallia ja mittaristoa, joka tunnistaa julkisen palvelun erityisluonteen. Tarkastuslautakunta sovel-

taa arvioinnissaan tätä viitekehystä, joka koostuu neljästä näkökulmasta.  



  7 (12) 

Tuloksellisuuden osatekijöiden mittareina käytetään keskeisiä, yleisesti kyseisessä toiminnassa 

käytettäviä, mittareita. Mittarien tuloksia voidaan vertailla sekä ajallisesti että muihin toimijoihin 

nähden. 

Tuottavuus ja taloudellisuus 

Tuottavuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa tarkastellaan arviointikohdetta kuvaavan toiminnan 

tunnuslukuja, jotka saadaan esimerkiksi tilinpäätöksestä. Lisäksi käytetään saatavilla olevia tuotta-

vuuden mittareita, jotka kuvaavat tuotosten ja panosten välistä suhdetta. Tuottavuutta mitatta-

essa panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä ja taloudellisuutta mitattaessa panokset ilmaistaan 

rahana, esimerkiksi yksikkökustannuksena.  

Työelämän laatu 

Työelämän laatu kuvaa työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Arvioin-

neissa tyypillisin työelämän laadun kuvaaja on työhyvinvointi, jota voidaan tarkastella esimerkiksi 

Kunta 10 -tutkimustulosten, henkilöstökyselyjen ja sairauspoissaolotilastojen perusteella. 

Palvelujen laatu 

Palvelujen laatu kuvaa asiakaspalvelun toimivuutta ja asiakkaan kokemusta laadusta. Tätä voidaan 

arvioida esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten avulla. 

Palvelujen vaikuttavuus 

Toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. Tarkasteluun voidaan ottaa myös tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen 

aikaansaamisen aste. 

5.4 Lähestymistapoja muuhun toiminnan arviointiin  

Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohta voi olla vastaaminen tiettyä palvelua tai toimintaa 

koskevaan yksittäiseen kysymykseen. Tällainen arviointikysymys voi liittyä esimerkiksi palvelun 

saatavuuteen, palvelussa ilmenneeseen ongelmaan, palvelun kustannuksiin tai asiakaskokemuk-

seen.  

Arviointi voidaan toteuttaa toiminnan tai palvelun järjestämisen näkökulmasta. Yhä useampia kau-

pungin palveluita hankitaan kaupungin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Ostopalveluiden arvioin-

neissa voidaan esimerkiksi arvioida palvelun laatua tai vertailla eri tuottajien palveluita.  
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Tarkastuslautakunnan tulee pyrkiä arvioinneissaan myös ilmiölähtöisyyteen. Tällöin arvioinnin tar-

kastelu lähtee jostain yhteiskunnallisesta ilmiöstä, kuten työttömyydestä, palvelujen sähköistämi-

sestä tai syrjäytymisestä. Ilmiöön liittyviä palveluita ja palvelujen järjestäjiä voi olla useita. Ilmiötä 

tarkastellaan mahdollisten palvelujen puutteiden tai päällekkäisyyksien näkökulmista.  Lisäksi voi-

daan arvioida, vastaavatko palvelut niihin kohdistuvaan tarpeeseen ja onko niille asetetut tavoit-

teet saavutettu.  

Tarkastuslautakunta voi tarkastella hankkeita myös ennakoidusti. Tällöin tarkastellaan esimerkiksi 

hanke- tai kehittämissuunnitelmaa ja arvioidaan, onko toiminnan kehittämisessä huomioitu strate-

gianmukaisuus, innovointi, oppiminen, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus. Arvioinnissa voidaan li-

säksi tarkastella, onko hankkeen tulosten mittaamiseen valmistauduttu.  

5.5 Tarkoituksenmukaisuuden arviointi 

Toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi voidaan liittää kaikkiin arviointikohteisiin. Kuntalain 

mukaan tarkastuslautakunta arvioi, onko kaupungin toiminta, toimintatavat ja palvelut järjestetty 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminnan tarkoituksenmukaisuus vastaa kysymykseen, saavatko 

kuntalaiset sitä julkista hyötyä, mitä palveluilla tavoitellaan.  

Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnilla selvitetään, onko kaupungin toimintatavoilla saavutettu ta-

voiteltuja vaikutuksia. Tavoiteltuja vaikutuksia voidaan tarkastella asiakkaan, kuntalaisen ja yhteis-

kunnan kannalta. Kunnan järjestämät palvelut on tarkoitettu lähtökohtaisesti kuntalaisten hyväksi 

ja kuntalaisten käyttöön. Arvioinnissa tulee huomioida, että jotkut kunnan toiminnot tulee hoitaa 

yhteiskunnallisten tavoitteiden tai kokonaisedun näkökulmasta, vaikka toteutus toisi ongelmia, 

haittoja tai etuuksien menetyksiä joillekin kuntalaisille. Tarkoituksenmukaisuus voi olla myös ta-

loudellisuuteen liittyvä kysymys. Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnilla on yhteys kuntastrategiaan 

ja siitä johdettuihin valtuustotavoitteisiin tai kehitysohjelmiin, joissa tavoitellut vaikutukset on ku-

vattu. 

6 Tarkastuslautakunnan rooli arviointityössä  

Arviointitiedon keräämisen vaiheessa pidetään yleensä lautakunnan kokous, jossa arviointikoh-

teesta vastaavat viranhaltijat esittelevät toimintaansa ennakkokysymysten pohjalta. Tarkastus-

toimi valmistelee alustavan arviointiasetelman mukaiset ennakkokysymykset. Arviointitilaisuuden 
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päätteeksi lautakunnan jäsenet keskustelevat siitä, mikä on arviointikysymyksen kannalta kes-

keistä tai mikä vaatii lisäselvitystä.  

Tarkastustoimi kerää tarpeelliseksi katsomaansa aineistoa kokouksessa saatujen tietojen lisäksi. 

Tiedon keräämiseksi voidaan myös järjestää haastatteluja ja tehdä kyselyjä. Aineistot ja niiden 

analysointitavat esitetään ja säilytetään siten, että niiden perusteella käy selville, miten arvioinnin 

havaintoihin ja päätelmiin on päädytty. 

Arvioinnin tulokset kootaan yleensä arviointimuistioon, joka avaa arvioinnin taustoja laajemmin 

kuin arviointikertomusteksti. Lautakunta käsittelee muistion kokouksessaan. Muistion kokouskäsit-

telyn tarkoitus on välittää lautakunnalle tietoa arvioinnin tuloksista ja koota lautakunnan yhteiset 

näkemykset keskeisistä johtopäätöksistä.  

Arviointikertomusteksti perustuu muistioon. Arviointikertomustekstissä kuvataan arviointiase-

telma, tehty arviointityö ja johtopäätöksenä vastaus arviointikysymykseen. Tekstin loppuun kirjoi-

tetaan tarkastuslautakunnan näkemys arvioitavana olleesta kokonaisuudesta. Valmis kertomus-

teksti lähetetään arviointikohteelle kommentoitavaksi ennen kertomuksen julkaisemista. Näin var-

mistetaan, että teksti ei sisällä virheellisiä tietoja. Saadut kommentit käydään läpi tarkastustoi-

messa ja tekstiin tehdään tarvittaessa muutokset.  

Tarkastuslautakunta käsittelee kaikki arviointikertomukseen tulevat tekstit. Yksittäistä arviointi-

tekstiä käsitellessään lautakunta päättää, mitä kirjataan tekstin viimeisessä kappaleessa ilmaista-

vaan tarkastuslautakunnan arviointiin. Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa valmiin arvi-

ointikertomuksen.  

7 Arviointikertomus 

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle jokaiselta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään 

arvioinnin tulokset. Arviointikertomus on objektiivinen, perusteltu ja selkeä. Arviointikertomuk-

sella pyritään Tampereen kaupungin toiminnan kehittämiseen ja kaupungin hyvien käytäntöjen 

ylläpitämiseen. Kertomuksen sävy on rakentava. Arviointien tulee olla johdettavissa keskeisistä ha-

vainnoista. 

Arviointikertomuksen sisältö: 

• Tiivistelmä 

• Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja työskentely 
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• Edellisen vuoden arviointikertomuksen havainnot. Jokaisen arviointikertomuksen havain-

toihin saadaan vastine kaupunginhallitukselta. Luvussa käsitellään saatua vastinetta ja tar-

vittaessa selvitetään edellisvuosina havaittujen epäkohtien nykytilaa. Tällä varmistetaan 

arvioinnin vaikuttavuus.  

• Talous ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Taloutta käsittelevässä luvussa keskity-

tään siihen, miten taloudelliset tavoitteet, talousarvio ja vuosisuunnitelma ovat toteutu-

neet ja mistä poikkeamat johtuvat. Kokonaiskuvan saamiseksi käsitellään myös konsernin 

tilannetta. Lukuun sisällytetään usein talouden pitkän aikavälin vuosiseurantaa ja kaupun-

kien välistä vertailua, jota tilinpäätös ei sisällä. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida 

talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman 

riittävyyttä, jos kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää. 

• Valtuustotavoitteiden arviointi. Valtuustotavoitteita käsittelevässä luvussa tarkastuslauta-

kunta antaa arviointinsa tavoitteiden toteutumisesta kaupunkikonsernissa. Valtuustokau-

den päätyttyä arvioidaan mennyttä kautta koskevien tavoitteiden saavuttamista kokonai-

suutena ja kaupunkistrategian toteutumista. 

• Muut toiminnan arvioinnit. Tässä luvussa esitetään lautakunnan työohjelman mukaisten 

arviointien tulokset. 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain mukaan kaupun-

ginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai 

päättää ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.  

Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle tammi–elokuun toi-

minnan ja talouden katsauksen yhteydessä väliraportin, jossa arvioidaan kaupungin talouden tilaa, 

talousarvion toteutumista sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.  

Erityistapauksissa tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle muitakin raportteja tilikauden aikana. 

8  Arvioinnin kehittäminen 

Tarkastuslautakunta kehittää ja arvioi työtään sisäisissä seminaari- ja koulutuspäivissään. Tarkas-

tuslautakunta osallistuu ulkoisiin koulutuksiin, kuten esimerkiksi suurten kaupunkien tarkastuslau-

takuntien seminaareihin. Arviointiyhteistyötä tehdään Tampereen kaupunkiseudun kuntien tarkas-

tuslautakuntien kanssa. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi Tampereen yliopiston 

kanssa. 
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Valtuutetuille ja kaupungin johtaville viranhaltijoille lähetetään kerran valtuustokaudessa kysely, 

jolla selvitetään heidän odotuksiaan ja tyytyväisyyttään tarkastuslautakunnan arviointityöhön. Tar-

kastuslautakunta tekee myös itsearviointeja. Kyselyjen tulokset huomioidaan arviointityön kehittä-

misessä.  

Valtuuston odotuksia selvitetään myös muilla keinoilla, kuten haastattelemalla valtuuston puheen-

johtajistoa ja valtuustoryhmien puheenjohtajia sekä huomioimalla valtuutettujen ehdottamat arvi-

ointiaiheet laadittaessa tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaa ja työohjelmia.  

9 Tarkastuslautakunnan arviointityön julkisuus ja tiedottaminen 

Tarkastuslautakunnan toiminta on pääsääntöisesti julkista. Arviointimuistiot laaditaan lautakun-

nan omaan käyttöön. Ne ovat julkisuuslain mukaisia valmisteluasiakirjoja ja siten salaisia. Arviointi-

työn luonne edellyttää luottamuksellisuutta, jotta arviointikohteet voivat kertoa avoimesti asiois-

taan. 

Tarkastuslautakunnan julkisia raportteja ovat arviointikertomus ja väliraportti. Nämä ovat kaupun-

kilaisten saatavilla kaupungin verkkosivuilla. Arviointikertomuksen julkaisemisen ja siitä tiedotta-

misen tavoite on edistää arvioinnin vaikuttavuutta ja samalla toteuttaa kuntalain mukaista viestin-

tävelvoitetta. Arviointikertomuksesta laaditaan myös lyhennelmä, joka julkaistaan kaupungin verk-

kosivuilla. 

Tiedottamisen tapoja ovat uutinen kaupungin verkkosivuilla ja lehdistötiedote. Kertomus jaetaan 

valtuutetuille, arviointikohteille ja muille tarkastustoimen tarpeelliseksi katsomille tahoille. Mah-

dollisuuksien mukaan käytetään myös muita tiedottamisen tapoja, kuten esittelytilaisuuksia.  
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