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§ 7
Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2016 arviointikerto-
muksesta

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Lausunto

Tarkastuslautakunta on pyytänyt Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen 
johtokunnalta lausuntoa vuoden 2016 arviointikertomuksen kohdasta 
3.3, joka koskee kaupungin hallintokunnille antamaa tilinpäätösohjetta 
sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteumatietojen dokumentoinnista 
sekä niissä havaituista puutteista.

Tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2016 arviointikertomuksessa, että 
”Vuoden 2013 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi, että 
tilinpäätöksen laatimisesta vastaavien kaupunginkanslian ja taloushal-
lintopalvelun tulee varmistaa, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
dokumentointi on riittävää. Taloushallintopalvelun (Talpa) johtokunta to-
tesi lausunnossaan 25.4.2014, että Talpa on omalta osaltaan tilinpää-
tösprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa varmistanut sen, että vi-
rastot ja laitokset ovat dokumentoineet sitovien toiminnallisten tavoittei-
den toteutumisen riittävästi ja selkeästi. Vuoden 2015 arviointikerto-
muksessa annetuissa lausunnoissa Talpan johtokunta toisti tämän nä-
kemyksen. Arvioinnin perusteella Talpa ei kuitenkaan varmista, että 
hallintokunnat toimisivat tilinpäätösohjeen mukaisesti. Edelleen on 
mahdollista, että sitovien tavoitteiden dokumentointikuvaus puuttuu ko-
konaan tai että osaa tavoitteista ei ole ohjeen mukaisesti dokumentoitu, 
tai osaa tavoitteista ei ole ohjeen mukaisesti dokumentoitu, tai doku-
mentoinnista puuttuu ohjeen edellyttämät laatijan nimi ja päivämäärä.”

Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että ”Taloushallintopalvelu-liike-
laitoksen tulee varmistaa, että tilinpäätöstyötilaan toimitetaan sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden dokumentointikuvaus ja siihen liittyvät tiedot 
tilinpäätösohjeen mukaisesti.”

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta toteaa lausuntonaan, et-
tä tilinpäätösohjeissa on kiinnitetty erityistä huomiota asian ohjeistuk-
seen. Tilinpäätösohjeen mukaisen materiaalin kontrollointi ja vastaanot-
taminen työtilaan on vastuutettu Taloushallintopalvelussa ao. työtilasta 
vastaavalle henkilölle. Työtilasta tarkistetaan, että kaikilta hallintokun-
nilta on saatu sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointikuvaus 
ja/tai myös erillisenä liitteenä dokumentointikuvaukseen liittyvät tilin-
päätösohjeen mukaiset tiedot. Jatkossa tullaan kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, että myös raportti tai laskelma on kuvauksen liitetie-
dostona, eikä pelkkä viittaus asiaan riitä. Samoin tullaan kiinnittämään 
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erityistä huomiota siihen, että dokumentista löytyvät laatijan nimi ja päi-
väys.
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