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§ 743
V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttaminen

Pöydälle Kvsto 8.6.2011

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon 
ja talouden tarkastussäännön 6 §:n. Samalla kaupunginvaltuusto 
päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden 
tarkastussääntöä seuraavasti:

Muutetaan tarkastussäännön 7 §:n 14 kohta kuulumaan seuraavasti:

7 § Lautakunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

14

hyväksyä suunnitelma kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja 
säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden 
tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

_ _

Muutetaan tarkastussäännön 9, 12, 13 ja 14 §:t seuraavasti:

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi 
arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä viraston viranhaltija. 

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen 
tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä 
kokemusta hallintoja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai 
tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn 
tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä 
tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden voimassa oleva 
tarkastussääntö 

2 Ehdotus Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttamisesta 8.12.2010

3 Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21) 
4 HT, OTL Kauko Heurun lausunto 22.2.2011
5 HTM, JHTT Erkki Eskolan lausunto 23.2.2011 
6 Tarkastusviraston muistio 28.2.2011
7 Suomen Kuntaliiton lausunto 1.4.2011 
8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 

muuttaminen - päätöshistoria.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon 
ja talouden tarkastussäännön 6 §:n. Samalla kaupunginvaltuusto 
päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden 
tarkastussääntöä seuraavasti:

Muutetaan tarkastussäännön 7 §:n 14 kohta kuulumaan seuraavasti:

7 § Lautakunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

14

hyväksyä suunnitelma kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja 
säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden 
tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

_ _

Muutetaan tarkastussäännön 9, 12, 13 ja 14 §:t seuraavasti:

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi 
arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä viraston viranhaltija. 

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen 
tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä 
kokemusta hallintoja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai 
tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn 
tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä 
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tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta on tehnyt esityksen 8.12.2010 kaupungin 
hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttamiseksi. Ehdotetut 
muutokset koskevat tarkastuslautakunnan raportointia, lautakunnan 
päätösvallan delegointia sekä tarkastusviraston organisaatiossa 
tapahtuneista muutoksista johtuvia luonteeltaan teknisiä tarkistuksia.

Asiasta on saatu sääntötoimikunnan lausunto 17.1.2011. 
Tarkastuslautakunta päätti 28.2.2011 ilmoittaa kaupunginhallitukselle, 
että ”tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin hallinnon 
ja talouden tarkastussääntö on kuntalain 53 § :ssä tarkoitettu 
tarkastuslautakunnan valmisteltava ja valtuuston päätettävä hallinnon 
ja talouden tarkastusta koskeva asia, jonka käsittelyn pohjana tulee 
kaupunginvaltuustossa olla tarkastuslautakunnan ehdotus”.

Khs katsoo, että johtosäännön hyväksyminen on yleishallintoasia ja 
sen valmistelu kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten kuuluu Khn 
toimivaltaan.

Tarkastuslautakunta teki 8.12.2010 esityksen 8 §:n muuttamisesta 
siten, että siihen lisättäisiin seuraavaa: ”Lautakunta voi 
arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja. Näistä 
hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten 
lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi.”

Khs toteaa tarkastuslautakunnalle erillisraportointioikeutta koskevan 
esityksen osalta, että tarkastuslautakunnan raportointioikeutta koskeva 
toimivaltakysymys on asiassa saatujen lausuntojen mukaan 
tulkinnanvarainen. Khs katsoo, ettei Khn ja tarkastuslautakunnan 
nykyistä työnjakoa ole syytä muuttaa.

Khs toteaa edelleen, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan pitämistä 
koskeva 6 § voidaan kumota tarpeettomana, koska asiasta on 
säännelty hallintosäännön 9 §:ssä. Muilta osin tarkastustoimen 
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johtosääntöön esitettävät muutokset ovat tarkastuslautakunnan 
esityksen mukaisia.

Tarkastuslautakunnan asiassa pyytämät lausunnot, tarkastusviraston 
muistio, hallintokeskuksen oikeuspalvelujen muistio ja Kuntaliiton 
lausunto ovat liitteinä 3–7.

Khn päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestyksen tulos (8–6–1) on 
asian päätöshistoriassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden voimassa oleva 
tarkastussääntö 

2 Ehdotus Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 
muuttamisesta 8.12.2010

3 Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21) 
4 HT, OTL Kauko Heurun lausunto 22.2.2011
5 HTM, JHTT Erkki Eskolan lausunto 23.2.2011 
6 Tarkastusviraston muistio 28.2.2011
7 Suomen Kuntaliiton lausunto 1.4.2011 
8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 

muuttaminen - päätöshistoria.pdf


