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§ 289
Vuoden 2016 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kä-
sittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2016

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaises-
ti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo-
delta 2016 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asian-
omaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2017 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen johdosta

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 
4. hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilin-

päätöksen 
5. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttä-

vyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2016 
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, lukuun ottamatta ope-
tusviraston tietohallintopäällikkönä tammikuuhun 2016 saakka 
toiminutta viranhaltijaa, vuoden 2016 toukokuuhun saakka toimi-
nutta kehittämisjohtajaa ja opetustoimen johtajaa.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, 
että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. 
Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdo-
tukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet
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1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
2 Kaupunginhallituksen lausunto 8.5.2017
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 9.5.2017
4 Kiinteistölautakunnan lausunto 4.5.2017
5 Liikuntalautakunnan lausunto 11.5.2017
6 Nuorisolautakunnan lausunto 9.5.2017
7 Opetuslautakunnan lausunto 16.5.2017
8 Pelastuslautakunnan lausunto 2.5.2017
9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 16.5.2017
10 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 27.4.2017
11 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 16.5.2017
12 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 9.5.2017
13 Tilintarkastuskertomus 2016
14 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2016 tilintarkastuksesta
15 Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 

tilintarkastuskertomuksessa esitetyn muistutuksen johdosta

Muutoksenhaku

Kohdat 1-3 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kohdat 4, 5 Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
KPMG Julkishallinnon Palvelut 
Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä 
on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lau-
takunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, 
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä val-
tuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 
21.6.2016. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilin-
tarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 ja tarkastus-
lautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut 
kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien lausunnot. Lisäksi val-
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tuusto päättä kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perus-
teella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2016.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi jaostoa ovat valmistelleet yhteistyössä tar-
kastusviraston kanssa vuoden 2016 arviointisuunnitelmaan sisältyneis-
tä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 
12.4.2017. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta on aiempaa käytäntöä noudattaen Helsingin kau-
pungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n mukaisesti pyytä-
nyt arviointikertomuksesta 10.5.2017 mennessä lausunnot kaupungin-
hallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot ovat 
esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää aiempaa käytäntöä noudattaen, että 
kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle 
joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta. Menettely vastaa kuntalain 121 §:n säädöstä, jon-
ka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toi-
menpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Tilintarkastuskertomus

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin hal-
lintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilin-
päätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tie-
dot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toi-
minnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikei-
ta. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen val-
vonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukai-
sesti.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidet-
tu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahin-
ko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivel-
volliseen kohdistuva muistutus. Tilintarkastajan on yksilöitävä asian-
omainen tilivelvollinen. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilivelvolli-
seen kohdistuvasta muistutuksesta asianomaisen selitys ja lausunto 
kaupunginhallitukselta.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otet-
tava kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. 
Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmiste-
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lu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hy-
väksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivel-
vollisille.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, 
on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vas-
tuullisen tilintarkastajan, JHT, KHT Leif-Erik Forsbergin 28.4.2017 alle-
kirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2016. Tilintarkastus-
kertomuksessa tilintarkastaja on tarkastuksen tuloksena todennut, että 
"kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta 
on järjestetty asianmukaisesti lukuun ottamatta opetusvirastoa". Vas-
tuuvapauden myöntämisestä tilintarkastaja on todennut, että ”Helsingin 
kaupungin opetusviraston toimivaltuuksiin kohdistuvan muistutuksen 
vuoksi emme puolla vastuuvapautta opetusviraston tietohallintopäällik-
könä tammikuuhun 2016 saakka toimineelle viranhaltijalle. Esitämme 
vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme 
tilikaudelta.” 

Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouk-
sessa 3.5.2017 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymis-
tä. Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 2.5.2017 päivätyn 
yhteenvetoraportin vuoden 2016 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty 
tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin 
johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto- ja talouspääl-
liköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslau-
takunnalle kokouksessa 3.5.2017. Yhteenvetoraportti on esityslistan liit-
teenä.

Vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia tilintar-
kastuskertomuksen valtuustokäsittelyyn liittyvästä valmistelusta. Lauta-
kunnan tulee tehdä valtuustolle oma päätösehdotuksensa niistä toi-
menpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehty muistutus ja siitä 
hankittu lausunto antavat aihetta. Lautakunta ei ole ehdotuksessaan si-
dottu tilintarkastajan esitykseen.

Tarkastuslautakunta päätti 3.5.2017 pyytää tilintarkastuskertomukses-
sa tehdystä muistutuksesta opetusviraston tietohallintopäällikkönä tam-
mikuuhun 2016 saakka toimineen viranhaltijan selityksen ja kaupungin-
hallituksen lausunnon. Viranhaltijan selitystä ei ole toimitettu määräai-
kaan 19.5.2017 mennessä.

Kaupunginhallitus toteaa 15.5.2017 antamassaan lausunnossa, että 
"kaupungin varoja tulee käyttää asianmukaisesti vain talousarviossa 
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hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin varojen käyttöön osoitetun toimivallan 
puitteissa. Kaupungin etua on valvottava siten, että tästä poikkeavat ta-
pahtumat tutkitaan. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin sisäistä 
valvontaa ja hankintatietojärjestelmiä on kehitettävä niin, että muistu-
tuksessa mainittu epäilty väärinkäytös ei ole jatkossa mahdollinen".

Kuntalain 125 §:n mukaan vastuuvapauden myöntäminen kohdistuu tili-
velvollisiin. Lain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet 
ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tili-
velvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toi-
mielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaa-
via viranhaltijoita. Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön 
(Kvsto 27.8.2014) mukaan opetuslautakunnan esittelijänä toimii viras-
toa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useam-
paa osastoa koskevien asioiden osalta viraston päällikkö eli opetustoi-
men johtaja. Lisäksi hänen tehtävänään on huolehtia sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan toimeenpanosta opetusvirastossa. 

Tilintarkastuskertomuksessa mainittu opetusvirastossa esille tullut vää-
rinkäytösepäily kohdistuu tammikuuhun 2016 asti viraston tietohallinto-
päällikkönä toimineeseen viranhaltijaan. Tilintarkastaja esittää muistu-
tuksena, että "kaupungin opetusviraston varoja on alustavien tietojen 
perusteella käytetty muuhun kuin talousarviossa hyväksyttyihin käyttö-
tarkoituksiin". Lisäksi todetaan, että epäiltynä oleva viranhaltija "on ylit-
tänyt toimivaltansa varojen käytössä". Asianomainen tietohallintopääl-
likkö työskenteli opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksessa, jon-
ka osaston päällikkönä toimi opetustoimen johtosäännön mukaan kehit-
tämisjohtaja. 

Kaupunginvaltuuston 11.5.2011 hyväksymän taloussäännön 2 §:ssä on 
määrätty, että kaupungin toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidetta-
va siten, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on 
riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuuston 11.12.2013 hy-
väksymässä Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan perusteissa todetaan, että johtavat viranhaltijat vastaavat 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuu-
desta vastuualueillaan. Esimiehet toteuttavat vastuualueillaan sisäistä 
valvontaa ja riskienhallintaa sekä seuraavat valvonta- ja riskienhallinta-
toimenpiteiden tehokkuutta ja riittävyyttä. Sisäisestä valvonnasta ja ris-
kienhallinnasta vastaavat täten kaikki tilivelvolliset ja esimiehet.

Kaupunginhallitus on 23.11.2015 hyväksynyt ohjeen Sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa. Ohjeessa todetaan, 
että "tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamansa toiminnan 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteutumises-
ta. Kuntalain tarkoittaman tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapau-
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ta tytäryhteisön johtoa, virastojen ja liikelaitosten osastotasoisten yksi-
köiden päälliköitä tai muitakaan esimiehiä toiminnan valvontavastuus-
ta". Lisäksi ohjeessa on todettu, että esimies vastaa johtamiensa yksi-
köiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, esimies ohjaa ja 
valvoo alaistensa toimintaa. Esimiehen on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
välittömästi, kun ilmenee toimintaa, joka on lain, sääntöjen, ohjeiden tai 
päätösten vastaista, tehotonta tai epätarkoituksenmukaista.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2016 arviointikertomuksessa käsitellyt 
kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Kertomuksessa 
lautakunta toteaa, että toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat 
keskeisessä roolissa pyrittäessä varmistamaan kaupungin toiminnan 
laillisuus ja tuloksellisuus. Johdon vastuulla olevan sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toimeenpanon tulee kattaa kaikki kaupungin organi-
saatioyksiköt ja sen tulee olla nykyistä tehokkaampaa ja vaikuttavam-
paa. Lautakunta pitää ilmi tullutta väärinkäytösepäilyä erittäin vakava-
na.

Ottaen huomioon, mitä tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomukses-
saan opetusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja mi-
ten laajamittaisesta opetusvirastoon kohdistuvasta väärinkäytösepäilys-
tä on kyse, tarkastuslautakunta pitää perusteltuna, että tilikauden 2016 
osalta vastuuvapautta ei myönnetä opetusvirastossa tammikuuhun 
2016 saakka toimineelle tietohallintopäällikölle eikä myöskään tässä 
vaiheessa asian keskeneräisyydestä johtuen opetusvirastossa vuoden 
2016 toukokuuhun saakka toimineelle kehittämisjohtajalle ja opetustoi-
men johtajalle.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
2 Kaupunginhallituksen lausunto 8.5.2017
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 9.5.2017
4 Kiinteistölautakunnan lausunto 4.5.2017
5 Liikuntalautakunnan lausunto 11.5.2017
6 Nuorisolautakunnan lausunto 9.5.2017
7 Opetuslautakunnan lausunto 16.5.2017
8 Pelastuslautakunnan lausunto 2.5.2017
9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 16.5.2017
10 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 27.4.2017
11 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 16.5.2017
12 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 9.5.2017
13 Tilintarkastuskertomus 2016
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14 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2016 tilintarkastuksesta
15 Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 

tilintarkastuskertomuksessa esitetyn muistutuksen johdosta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.06.2017 § 63

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä 
päättäisi

 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2016 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot

 kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2017 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 
 hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen 
 myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2016 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä-
väalueiden johtaville viranhaltijoille, lukuun ottamatta opetusviraston 
tietohallintopäällikkönä tammikuuhun 2016 saakka toiminutta viran-
haltijaa, vuoden 2016 toukokuuhun saakka toiminutta kehittämisjoh-
tajaa ja opetustoimen johtajaa.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580
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