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10 Valtuutettu Tarja Tenkula: 
 

Harmaan talouden raportin käsittely 
 
”Miksi tarkastusviraston laatima joulukuussa 2010 valmistunutta raport-
tia harmaasta taloudesta ei ole tuotu valtuuston käsittelyyn? Tarkastus-
lautakunta on esittänyt raportin käsittelyä valtuustossa ja valtuusto on 
itse pyytänyt laatimaan raportin harmaasta taloudesta. Kuntalain mu-
kaan tarkastuslautakunnalla on oikeus tuoda raportti valtuuston käsitte-
lyyn.” (Kj) 
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VASTAUS VT TARJA TENKULAN KYSYMYKSEEN NRO 10/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 
 
Kuntalain 53 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä 
on valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat, lukuun otta-
matta mm. niitä asioita, jotka tarkastuslautakunta valmistelee lain 71 
§:n nojalla. Tarkastuslautakunnan tehtävä perustuu siten poikkeus-
säännökseen, jota on yleisten laintulkintaa koskevien periaatteiden 
mukaan tulkittava suppeasti.  
 
Kuntalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan valmiste-
luun kuuluvat valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, kuten 
tilinpäätöksen hyväksyminen, sekä valtuuston asettamien toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. 
 
Kuntalaissa on pyritty erottamaan toisistaan tavoitteiden saavuttami-
seen liittyvä poliittinen tarkoituksenmukaisuusarviointi, joka on tarkas-
tuslautakunnan lakisääteinen tehtävä, varsinainen ammattitilintarkas-
tus, sekä sisäinen tarkastus.  
 
Sääntötoimikunnan kannanoton mukaan, joka perustuu hallintokes-
kuksen oikeuspalveluiden selvitykseen, tarkastuslautakunnan tehtävä-
nä on kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
sen jälkikäteisarviointi. Kaupunginhallituksen tehtävänä on noudattaa 
valtuuston määrittelemää toimintalinjaa eikä tarkastuslautakunnan teh-
tävänä ole puuttua kaupungin asioiden hoitamisen yksittäisiin osiin, 
vaan pitäytyä kokonaisuuden arvioinnissa. Osallistumalla päivän kun-
nallispolitiikkaan tarkastuslautakunta menettää mahdollisuutensa esit-
tää arvovaltaisesti arvionsa siitä, miten kunnan hallintoa on tarkastus-
vuoden aikana hoidettu.  
 
Sääntötoimikunta toteaa lisäksi, että mikäli tarkastuslautakunnan arvi-
ointitehtävää laajennettaisiin muuhunkin kuin vuosittaiseen arviointiker-
tomuksen laatimiseen, niin se olisi siten vastoin edellä mainittua sup-
pean tulkinnan vaatimusta. Arvioinnin esittäminen tilinpäätösasian yh-
teydessä on perusteltua siksi, että valtuustolla on vasta tuolloin riittävät 
ja tarpeelliset tiedot lautakunnan esityksistä päättämiseen. Arviointi liit-
tyy siten hallinnon ja talouden tarkastusta koskevaan kokonaisuuteen. 
Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi saattaa valtuuston tietoon erillisen 
selvityksen kaupunginhallituksen valmistelun kautta. 
 
Totean lopuksi, että talous- ja suunnittelukeskus valmistelee parhail-
laan kattavaa kokonaisselvitystä harmaan talouden ilmiöistä, vaikutuk-
sista ja torjunnasta Helsingin kaupunkikonsernissa. Kokonaisselvitys 
valmistuu kevään aikana ja tuodaan toukokuussa valtuuston käsiteltä-
väksi. Siinä yhteydessä valtuustolla on mahdollisuus perusteelliseen 
keskusteluun asiasta ja harmaan talouden torjuntaa koskeviin kannan-
ottoihin. 
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