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Tarkastuslautakunta

§ 498
Lausunto tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin tilivelvollis-
ten määrittelystä

HEL 2021-006127 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Helsingin kau-
pungin tilivelvollisten määrittelystä seuraavan lausunnon:

Tilivelvollisten määrittelyssä on esitetty luettelo tilivelvollisista, käyty lä-
pi eri vaihtoehtoja sen hyväksymiselle ja esitetty luettelon ylläpidon 
vastuuttamista tarkastusvirastolle. Luettelon hyväksyminen kuuluu 
kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisten luettelon perustana ovat 
hallintosäännössä nimetyt johtavat viranhaltijat. Luettelon täydentämi-
sessä on hyödynnetty kaupunginkanslian, toimialojen, pelastuslaitok-
sen ja liikelaitosten johdon asiantuntemusta oman organisaationsa teh-
täväkokonaisuuksista, joten luettelo on sisältämiensä nimikkeiden osal-
ta kattava ja tarkoituksenmukainen.

Tilivelvollisten luettelon hyväksymisessä valtuuston erillispäätöksen 
vaihtoehtoina on esitetty luettelon sisällyttämistä talousarvioon ja tilin-
päätökseen. Luettelon esittämistä talousarviossa puoltaisi se, että val-
tuuston hyväksymässä talousarviossa asetetaan muun muassa kau-
pungin johtavien viranhaltijoiden johtamille hallinnollisille kokonaisuuk-
sille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä vastuu talousarvion 
noudattamisesta. Tilivelvollisten ja muiden kannalta on selkeää, jos he 
tietävät jo talousarviovuoden alussa, keitä tilinpäätöksen käsittelyn yh-
teydessä annettava vastuuvapauslausuma koskee. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisten luettelon hyväksyminen 
vuosittain erillisenä päätösasiana kaupunginvaltuustossa ei ole välttä-
mätöntä. Tilivelvollisten luettelon hyväksyminen esitetyn mukaisesti 
osana talousarviota ja tilinpäätöstä on joustava toimintatapa ja varmis-
taa luettelon päivittymisen ajantasaiseksi kullekin talousarviovuodelle. 
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Luettelon esittäminen osana tilinpäätöstä on myös kirjanpitolautakun-
nan kuntajaoston ohjeistuksen mukaista. Koska valtuuston tulee päät-
tää asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta, talousarvion ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä päätök-
siä luettelon hyväksymiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tilivelvollisuusluettelon ylläpidon osoitta-
minen tarkastusvirastolle, joka valmistelee siihen tehtävät merkittävät 
päivitykset tarkastuslautakunnan päätettäväksi siten, että ajantasainen 
tieto voidaan toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion laatimis-
ta varten, on tarkoituksenmukaista. Luettelon päivittämisessä on mah-
dollista hyödyntää hallintosäännön määräyksiin tehtyjä muutoksia sekä 
sidonnaisuusilmoitusten valvonnan kautta tarkastusvirastolle kertyvää 
tietoa toimielinten esittelijöistä. Tarkastusvirasto voi tarvittaessa lisäksi 
tehdä keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille tietopyyntöjä.
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