JHTT-koulutusohjelma 2013
JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu järjestää JHTT-koulutusohjelman, joka on julkisen
hallinnon ja -talouden tarkastustehtäviin ammatillisesti laaja-alaistavaa täydennyskoulutusta.
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto) on tarkoitettu julkishallinnon
tarkastustehtävissä toimiville. Tutkintokoetta on järjestetty vuodesta 1992 lähtien. Kuntien ja
kuntayhtymien tilintarkastajaksi voidaan valita vain JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-tilintarkastusyhteisö. Koulutus soveltuu erinomaisesti JHTT-tutkintoon osallistuville ja kaikille julkishallinnon
tarkastustehtävissä toimiville.
JHTT-koulutusohjelma ajoittuu huhtikuusta syyskuulle, ja se toteutetaan Tampereella.
Koulutusohjelma sisältää viisi kaksipäiväistä jaksoa. Yhden jakson laajuus on 3 opintopistettä.

KOULUTUSJAKSOJEN TEEMAT JA AJANKOHDAT
1. jakso: Yritysten taloushallinto ja tilintarkastus 17. - 18.4.2013
 Verorahoitteisen sektorin tarkastuksen asemointi ja tilintarkastustutkintojen uudistus
 Tarkastuksen tehtävät sekä markkina- että verorahoitteisessa toiminnassa
 Keskeisiä asioita yhtiö- ja sopimusoikeudesta
 Kirjanpito ja tilinpäätös sekä tilinpäätöksen tarkastaminen
 Tilintarkastusta säätelevä lainsäädäntö ja tilintarkastusprosessi
2. jakso: Julkisyhteisöjen varainkäyttö ja valvonta 13. - 14.5.2013
 Sopimukset ohjauksen välineenä
 Tilaaja-tuottaja -järjestelmä
 Julkisten hankintojen sääntely
 Julkistalous ja sen oikeudellinen sääntely
 Kunta-valtio-suhde finanssihallinto-oikeuden näkökulmasta
 Euroopan unionin talouden oikeusperusta

3. jakso: Tuloksellisuus ja sen arviointi 17. - 18.6.2013
 Tuloksellisuuden merkitys ja käsitteen tulkinnat julkishallinnossa
 Tuloksellisuuden suhde muihin talouden mittareihin
 Tuloksellisuus ja sitä koskeva informaatio
 Julkissektorin tuloksellisuusarvioinnin perusta ja menetelmät
 Julkissektorin tuloksellisuusarvioinnin informaatio ja sen tulkinta
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4. jakso: Kuntien taloushallinto sekä tarkastus ja arviointi 8. - 9.8.2013
 Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskeva sääntely
 Kunnan talousarvio ja -suunnitelma
 Kirjanpito ja tilinpäätös
 Tilinpäätöksen sisältö ja sen tulkinta
 Kunnan tarkastus- ja arviointitoiminta

5. jakso: Valtion taloushallinto ja tarkastustoiminta 2. - 3.9.2013
 Valtion johdon laskentatoimi ja siihen liittyvä tarkastus
 Valtion taloushallinnon rakenne ja tehtävät
 Valtion toiminnan rahoittaminen
 Valtion tarkastustoiminta käytännössä

KOULUTTAJAT
Jaksojen kouluttajina toimivat alan asiantuntijat Tampereen yliopistosta ja muista julkisista
organisaatioista sekä tilintarkastusyhteisöistä.

KOULUTUKSEN HINTA
Koko koulutusohjelman hinta on 3740 €. Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin sekä aamuja iltapäiväkahvin koulutuspäivinä. Osallistuminen yksittäisille jaksoille on myös mahdollista,
jolloin hinta on 880 € / jakso.
Tällä hetkellä (11/2012) koulutus on AlvL:n lain 39-40 §:n mukainen veroton koulutuspalvelu.
Mikäli säädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan
lisätään arvonlisävero.

ILMOITTAUTUMINEN
Koko ohjelmaan sekä myös yksittäisille jaksoille ilmoittaudutaan 25.3.2013 mennessä sähköisellä
lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/taydennyskoulutus/.

JHTT-TUTKINTO
JHTT-tutkinnosta antaa lisätietoja JHTT-lautakunnan sihteeri Marja Kirppu,
puh. 02955 30190, jhtt-lautakunta@vm.fi.

TIEDUSTELUT
suunnittelija Aino-Maija Ahola, 050 596 7512, aino-maija.ahola@uta.fi
koulutussihteeri Anneli Niiranen, 050 594 5936, anneli.niiranen@uta.fi
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