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Tilivelvollisuus  
Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toimielimen jäsenen ja viranhaltijan toiminta tulee val-
tuuston arvioitavaksi, siihen voidaan kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa 
muistutus ja valtuusto päättää myönnettävästä vastuuvapaudesta. Kaupunginhallituksen 
hyväksymässä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -oh-
jeessa on määritelty, että kaupungin toiminnoissa tulee noudattaa hyvää hallinto- ja johta-
mistapaa. Sillä tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujär-
jestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon laillisuutta ja tuloksellisuutta.  
 
Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimie-
linten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavana 
viranhaltijana voidaan pitää toimielimen esittelijää ja toimielimen tehtäväalueella itsenäi-
sestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavaa henkilöä hänen toimiessaan toimielimen alai-
sena. Toimielinten varajäseniin ja johtavien viranhaltijoiden varahenkilöihin sovelletaan sa-
moja säännöksiä heidän toimiessaan tehtävässä. Lisäksi tilivelvollisten määrittelyssä on 
otettu huomioon kaupungin tilintarkastajan näkemys tilivelvollisista. Helsingissä johtavat 
viranhaltijat ja toimielinten esittelijät on pääsääntöisesti määritelty hallintosäännössä. Joh-
tavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnolli-
sen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavutta-
misesta.  
 
Määritelmää tilivelvollisista sovelletaan ottaen huomioon, että kaupungin vastuunalainen 
tilintarkastaja voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin 
edellä olevan määritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden  
epäämistä. Vaikka kaupungin työntekijä ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen 
on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei 
vapauta esimerkiksi esimiestä valvontavastuusta. Tilivelvollisten määrittely ei estä kohdis-
tamasta vahingonkorvausvaatimusta tai rikossyytettä muuhun henkilöön kuin tilivelvolli-
seen.  
 
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan sisällytettävä 
lausunto mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukai-
sesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muis-
tutuksesta, joka voidaan kohdistaa tilivelvolliseen. Muistutuksen edellytyksenä on, että tili-
velvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut va-
hinko ole vähäinen. 
 

Luettelo tilivelvollisista  
 

Luottamushenkilöt 
- Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet 
- Lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet  
- Liikelaitosten johtokuntien jäsenet  
- Pormestari  

 
Keskushallinto 
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- Kansliapäällikkö 
- Elinkeinojohtaja  
- Hallintojohtaja  
- Henkilöstöjohtaja 
- Strategiajohtaja 
- Rahoitusjohtaja 
- Viestintäjohtaja  
- Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja 
- Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja 
- Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja 
- Työterveysliikelaitoksen toimitusjohtaja 
- Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja 
- Kaupunginlakimies 
- Sisäisen tarkastuksen päällikkö 
- Hankintajohtaja 
- Digitalisaatiojohtaja 

 
Tarkastusvirasto 
- Tarkastusjohtaja 

 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
- Varhaiskasvatusjohtaja 
- Perusopetusjohtaja 
- Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 
- Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja 
- Hallintojohtaja 

 
Kaupunkiympäristön toimiala 
- Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
- Maankäyttöjohtaja 
- Tekninen johtaja 
- Asiakkuusjohtaja 
- Hallintojohtaja 
- Rakennusvalvontapäällikkö 
- Ympäristöjohtaja 
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö 
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö 
- Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö 
- Ympäristöseuranta ja -valvontayksikön päällikkö 
- Rakennetun ympäristön valvontayksikön päällikkö 
- Lupayksikkö 2:n päällikkö 
- Lupayksikkö 1:n päällikkö 
- Talotekniikkayksikön päällikkö 
- Rakenneyksikön päällikkö 
- Kunnallinen pysäköinninvalvoja 
- Pelastuskomentaja 
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- Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja 
 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja  
- Kirjastopalvelujen johtaja   
- Kulttuurijohtaja  
- Nuorisoasiainjohtaja  
- Liikuntajohtaja  
- Hallintojohtaja  
- Museonjohtaja  
- Intendentti  
- Taidemuseon johtaja  
- Kulttuurin edistämisen päällikkö  
- Kulttuurikeskuksen päällikkö  
- Liikuntapalvelupäällikkö  
- Liikuntapaikkapäällikkö  
- Ulkoilupalvelupäällikkö  
- Aluepäällikkö (itäinen nuorisotyö)  
- Aluepäällikkö (pohjoinen nuorisotyö)  
- Aluepäällikkö (läntinen nuorisotyö)  

 
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 
- Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja  
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja  
- Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja  
- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja  
- Hallintojohtaja  
- Lastensuojelun johtaja  
- Vammaistyön johtaja 
- Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja 
- Palvelualueen johtaja (länsi) 
- Perheiden erityispalveluiden päällikkö 
- Neuvola- ja perhetyön päällikkö 
- Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö 
- Asiakasmaksupäällikkö 
- Talous- ja suunnittelupäällikkö 

 

 

 
 
 
 


