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§ 527
V 2.8.2021, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 al-
kavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002465 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Dani Niskanen Leila Kaleva
2. Kok. Iida Haglund Juha Christensen
3. Vihr. Jussi Junni Maria Korpisalo
4. SDP Nita Austero Pertti Hyvärinen
5. Vas. Sandra Hagman Jani Valpio
6. PS Nuutti Hyttinen Marika Sorja
7. RKP Petrus Pennanen Antonia Bäckman
8. Liik. Mikael Jungner Kimmo Niemelä
9. Kesk. Terhi Peltokorpi Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Nuutti Hyttinen
Varapuheenjohtaja Dani Niskanen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Leila Ka-
leva (Kok.) ja Juha Christensen (Kok.). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Dani Niskanen  
2. Kok. Iida Haglund  
3. Vihr. Jussi Junni Maria Korpisalo
4. SDP Nita Austero Pertti Hyvärinen
5. Vas. Sandra Hagman Jani Valpio
6. PS Nuutti Hyttinen Marika Sorja
7. RKP Petrus Pennanen Antonia Bäckman
8. Liik. Mikael Jungner Kimmo Niemelä
9. Kesk. Terhi Peltokorpi Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Nuutti Hyttinen
Varapuheenjohtaja Dani Niskanen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen lakisääteinen toi-
mielin, joka huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen järjestämisestä, kaupungin toimintaan kohdistuvan kuntalain 
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mukaisen tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin 
suorittamisesta ja sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudat-
tamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston pää-
tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, seuraa ylei-
sesti kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä ja kaupungin 
toiminnassa tapahtuvia muutoksia, kehittää ulkoista valvontaa ja aset-
taa sille tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi lautakunta 
seuraa, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat 
ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten 
johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen 
lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val-
tuutettuja.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. 

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi. 

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.
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Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
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Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Tarkastuslautakunta (121 § ja 75 §)

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, 

pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es-
teellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä 
vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yh-
teisössä tai säätiössä;

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä. 

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. 

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto


