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§ 12
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Esitys
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon vuoden 2014
arviointikertomuksen kohdista 1.5, 1.6 ja 2.2.
Kohta 1.5. Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten
arviointi
Tarkastuslautakunta toteaa, että lauta- ja johtokuntien tulee varmistua
siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa
esitettyjen suositusten johdosta.
Oiva Akatemian johtokunta toteaa, että Oiva Akatemia tukee
palveluillaan virastoja ja liikelaitoksia arviointikertomuksen suositusten
käytäntöön viemisessä tarpeen mukaan.
Kohta 1.6. Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin
tilintarkastuksen suositusten johdosta
Tarkastuslautakunta toteaa, että johtavien viranhaltijoiden
(tilivelvollisten) tulee valvoa, että virastojen ja liikelaitosten
hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja
hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä tilintarkastajan suositusten
mukaisesti.
Oiva Akatemian johtokunta toteaa, että Oiva Akatemian hankinnoissa
ja päätöksenteossa on noudatettu hankintalain ja hallintolain
edellyttämiä muotosäännöksiä. Lisäksi Oiva Akatemian johtokunta
toteaa, että Oiva Akatemia tukee virastojen ja liikelaitosten
hankintaosaamisen kehittämistä järjestämällä hankintakoulutuksia sekä
hankintojen ajankohtaistilaisuuksia yhteistyössä hankintakeskuksen ja
oikeuspalveluiden kanssa.
Kohta 2.2. Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueittain
Tarkastuslautakunta toteaa, että virastojen ja liikelaitosten tulee
talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin
strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat
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toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman
osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee
talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.
Oiva Akatemian johtokunta toteaa että, Oiva Akatemian sitova tavoite
(asiakastyytyväisyys) on strategian tavoitteita tukeva. Lisäksi Oiva
Akatemian johtokunta toteaa, että Oiva Akatemia tukee palveluillaan
virastoja ja liikelaitoksia kaupungin strategiaohjelman tavoitteiden ja
toimenpiteiden käytäntöön viemisessä.
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