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Ehdotus kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan omaa toimintaa koskeviin kaupungin
hallintosäännön pykäliin 1.1.2019 alkaen
829/00.02.00/2017
Tala § 63
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle
esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä kunnan hallintosäännön yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. (KL 121.6
§)
Kaupunginhallitus on käsitellyt 8.10., 29.10., 5.11. ja käsittelee 19.11.
hallintosääntöluonnosta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 alkaen.
Käsittelyssä olevassa hallintosääntöehdotuksessa ei ole huomioitu tarkastuslautakuntaa koskevia hallintosäännön muutostarpeita, jonka
vuoksi tarkastuslautakunta tekee oman toimintansa osalta liitteen mukaiset muutosehdotuksensa kaupunginhallitukselle seuraaviin pykäliin:
8 § Tarkastuslautakunta
14 § Henkilöstöorganisaatio
14.5 Ulkoinen tarkastus
16 § Sijaisuuksista päättäminen
34 § Kaupunginhallituksen otto-oikeuden rajoitus
38 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä nimikkeen muuttaminen
40 § Kelpoisuusvaatimukset
42 § Henkilöstövalinnat
49 § Sivutoimet
56 § Muut henkilöstöasiat
75 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Kuntalain uudistus on nostanut arvioinnin tarkastuslautakunnan keskeiseksi tehtäväksi. Tarkastuslautakunta ehdottaa ulkoisen tarkastusyksikön nimen muuttamista tarkastuslautakunnan nykyistä tehtävää ja toimintaa paremmin kuuvaaksi arviointi- ja tarkastuspalveluksi sekä ulkoisen tarkastuspäällikön nimikkeen muuttamista arviointipäälliköksi.
Muut muutosehdotukset hallintosääntöluonnokseen ovat tarkennuksia
henkilöstöpäätöksiä koskeviin pykäliin, joissa on useita ristiriitaisuuksia.
Oheismateriaali nro 1 Ehdotus kaupunginhallitukselle tarkastuslauta-
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kunnan omaa toimintaa koskeviin hallintosäännön pykäliin
Lisätietoja: tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh. 020 615
7916, sirkku.ahvo-lehtinen@kouvola.fi.
Tarkastuspäällikön ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää esittää omaa toimintaansa koskevat hallintosäännön muutosehdotukset kaupunginhallitukselle sisällytettäväksi
1.1.2019 voimaan tulevaan kaupungin hallintosääntöön.
Asian käsittely
Keskustelun aikana tarkastuslautakunta korosti kolmea asiaa, jonka
perusteella tarkastuspäällikkö muutti ehdotustaan:

arviointipäällikön valinta tarkastuslautakunnalta valtuustolle ja
arviointipäällikön esimieheksi valtuuston puheenjohtaja

tiedonsaannin varmentaminen.
Tarkastuspäällikön muutettu ehdotus:
Oheismateriaalina olleeseen esitykseen ehdotetaan seuraavat
muutokset

§ 14.5 Arviointi- ja tarkastuspalvelu
Arviointipäällikön esimiehenä toimii valtuuston puheenjohtaja

§ 42 Henkilöstövalinnnat
Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan,
apulaiskaupunginjohtajan ja toimialajohtajan sekä
arviointipäällikön. Muut viranhaltijat ja työntekijät valitsee
toimialajohtaja sekä arviointi- ja tarkastuspalvelun henkilöstön
osalta arviointipäällikkö.Kaupunginjohtajan,
apulaiskaupunginjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksesta ja
muista palvelusuhteen ehdoista päättää kuitenkin
kaupunginhallitus ja arviointipäällikön osalta tarkastuslautakunta.

§ 50 Virantoimituksesta pidättäminen
Arviointipäällikön väliaikaisesta viralta pidättämisestä päättää
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

§ 51 Lomauttaminen ja lomautusilmoitus
Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta tässä §:ssä
tarkoitetuista asioista päättää kuitenkin kaupunginhallitus ja
arviointipäällikön osalta tarkastuslautakunta.

§ 52 Palvelussuhteen päättyminen, muuttaminen osa-aikaiseksi
ja varoituksen antaminen
Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta varoituksen
antamisesta päättää kuitenkin kaupunginhallitus ja
arviointipäällikön osalta tarkastuslautakunta.

§ 56 Muut henkilöstöasiat
...päättää, ellei 57 §:stä muuta johdu, kaupunginjohtajan osalta
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, toimialajohtajien osalta
kaupunginjohtaja, arviointipäällikön osalta valtuuston
puheenjohtaja ja muun arviointi- ja tarkastushenkilöstön osalta
arviointipäällikkö sekä muun henkilökunnan osalta
toimialajohtaja.

76 § Tarkastuslautakunnan tehtävät, tiedonsaanti ja raportointi
Tarkastuslautakunnan tehtävät
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poistetaan kohta 5: valittava alaisensa viranhaltijat
lisätään: Tarkastuslautakunnan tiedonsaannista määrätään
KL 124 §:ssä. Tämän lisäksi arviointi- ja tarkastuspalvelulla
on oikeus saada arviointi- ja tarkastustyön kannalta
tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Tarkastuslautakunnan päätös:
Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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