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Vuosi 2012 on Helsingille monella tapaa juhlavuosi. Helsinki on maail-
man designpääkaupunki yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten  ja Lah-
den kanssa. On myös kulunut 200 vuotta siitä, kun keisari Aleksanteri 
I julisti Helsingin Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Siitä 
alkoi kaupungin ja sen hallinnon kasvu. Sata vuotta myöhemmin, tam-
mikuussa 1912, aloitti toimintansa maan ensimmäinen kunnallinen ti-
lintarkastusvirasto, Helsingin kaupungin revisionikonttori.  

Käsillä olevasta historiikista voi havaita, että jo pitkään revisionitoi-
minnassa on kiinnitetty huomiota, paitsi asioiden hoidon oikeellisuuden 
varmistamiseen, myös kontrolliympäristön kehittämiseen ja toiminnan 
tarkoituksenmukaisuuteen. Taloudenhoito ja rahaliikenne ovat toki olleet 
tarkastuksen keskeisiä kohteita ja virheet ja laiminlyönnit tärkeitä havainto-
ja, mutta myös toimintaorganisaation vastuuta sisäisestä valvonnasta on eri 
aikoina vaihtelevasti painotettu. 

Vuoden 1995 kuntalailla ja sen vuoden 1997 alusta voimaan tulleilla uu-
silla tarkastussäädöksillä vakiinnutettiin nykyinen riippumaton hallinnon ja 
talouden tarkastuksen toimintamalli. Tilintarkastus yhdenmukaistui koko 
kuntakentällä uuden JHTT-auktorisointijärjestelmän kautta, ja kuntiin pe-
rustettiin tämän ammattimaisen laillisuustarkastuksen rinnalle toiminnan 
tarkoituksenmukaisuuden arviointia tekevä toimielin, tarkastuslautakunta. 

Toiminnan laillisuuden lisäksi hallinnon ja talouden tarkastuksen on 
tuotettava varmennettua tietoa toiminnan tuloksellisuudesta. Kuntalain 
mukaisesti tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston talousar-
viossa päättämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ul-
koiselta valvonnalta odotetaankin entistä enemmän johtopäätöksiä kunnan 
toiminnan tuloksellisuudesta ja budjettivarojen tarkoituksenmukaisesta ja 
järkevästä käytöstä. 

Helsingin kaupungin ulkoisen valvonnan kokonaisuudessa tarkastusvi-
rasto palvelee tarkastuslautakuntaa toiminnan aikaansaannosten arvioin-
nissa ja tilintarkastajaa toiminnan oikeellisuuden varmentamisessa. Näiden 
molempien prosessien lopputuotteet osoitetaan ylimmälle päätöksenteko-
elimelle, kaupunginvaltuustolle. 

Lukijalle
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Millainen tarkastusvirasto on tänä päivänä sadan vuoden histo-
riansa valossa?  Kun vuoteen 1997 asti tilintarkastuksesta vastasivat 
luottamushenkilötilintarkastajat ammattireviisoreiden avustamina, 
niin nykyään tilintarkastus on julkishallinnon ja -talouden auktorisoi-
tujen tilintarkastajien vastuulla. Ison osan käytännön tarkastustyöstä 
tekevät tarkastusviraston tarkastajat. Tätä kirjoitettaessa Unioninka-
tu 25:n tarkastusvirastossa työskentelee 19 tarkastuksen ja arvioinnin 
asiantuntijaa. Ylempi korkeakoulututkinto on yli puolella henkilö-
kunnasta, naisia on yhtä paljon kuin miehiä, tilintarkastajatutkinto 
on kolmanneksella ja yhteiskuntatieteiden tohtoreita on kaksi.

Viraston virkamiehet ovat olleet pitkän ja antoisan taipaleen mu-
kana myös pohjoismaisessa yhteistyössä: sopivasti juhlavuoteen 2012 
ajoittuu 30. pohjoismainen kunnallinen päällikköreviisorikonferens-
si, joka pidetään elokuussa Helsingissä.

Tämä historiikki on syntynyt erinomaisessa yhteistyössä sen kir-
joittajan FT, DI Jouni Yrjänän kanssa, mistä esitän hänelle parhaat 
kiitokseni. Ohjausryhmässä olivat mukana Suomen ja Pohjoismaiden 
historian professori Markku Kuisma, pitkäaikainen kaupungin luot-
tamushenkilötilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan sihteeri Oiva 
Virta ja kaupunkitarkastaja Liisa Kähkönen. 

Lausun syvän kiitoksen jokaiselle, joka on työskennellyt 100-
vuotisen merkkipäiväsankarin palveluksessa – revisionikonttorista 
tarkastusvirastoon. Kiitos edeltäjilleni virastopäälliköille, jotka ovat 
omilla panostuksillaan tehneet mahdolliseksi tämän historiikin syn-
nyn! Suurimman kiitoksen ja kannustuksen esitän tarkastusviraston 
nykyiselle ammattitaitoiselle henkilökunnalle, joka tekee mahdolli-
seksi tulevaisuuden. 

Helsingissä helmikuussa 2012
Pirjo Hakanpää, JHTT

 tarkastusjohtaja, revisioneuvos 
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Reviisori oli kaupungin virkamiestilintarkastaja, jonka oli tunnettava kir-
janpidon ja tilinpäätösten ohella kaupungin hallintoa sekä sen eri sektori-
en lainsäädäntöä ja kunnallisia säädöksiä. Mutta pelkällä asiantuntemuk-
sella ei syntynyt hyvää reviisoria. Häneltä vaadittiin pään ja istumalihasten 
ohella luonnetta: hänen oli oltava tarvittaessa tiukka ja kovanahkainen, 
mutta osattava esittää asiansa myös hienotunteisesti. Reviisorin odotettiin 
paljastavan hallinnon väärinkäytöksiä ja virheitä sekä ehkäisevän niitä jo 
olemassaolollaan. Hallinto delegoi hänelle valvontatehtäviä ja odotti kon-
sulttiapua. Työssään reviisori toimitti jatkuvaa tilintarkastusta, joka sisälsi 
nykytermein sekä ulkoista että sisäistä tarkastusta, mutta myös sisäisen 
valvonnan tehtäviä. Jossain määrin jakomielisessä tehtävässään hän toimi 
valtuuston nimittämänä, mutta hallinnollisesti kaupunginhallituksen alai-
sena. Luottamusmiestilintarkastajiin nähden hän toimitti samanaikaisesti 
itsenäistä tehtävänantoa ja avustavaa tarkastusta. 

Tilintarkastuksen avulla kunta valvoi itseänsä. Kun valtuusto oli tehnyt 
talousarvion ja päättänyt varojen käytöstä, se halusi myös tietää kuinka 
varat oli käytetty – ja kuinka tarkoituksenmukaisesti. Pääkaupunkina ja 
valtakunnan suurimpana keskuksena Helsinki avasi tietä myös tilintar-
kastuksen alalla. Kaupunki loi virkamiespohjaisen tarkastusjärjestelmänsä 
perusteellisen selvitystyön jälkeen ja sovitti sen silloiseen lainsäädäntöön, 
joka tunsi vain luottamusmiestilintarkastajat. Muut suurimmat kaupungit 
seurasivat Helsingin mallia 1910–1920-luvun vaihteen molemmin puolin. 
Lainsäätäjä määritteli virkamiesrevisiota myöhemminkin minimalistisesti. 
Eduskunnan valmistelijat pohtivat sen järjestelylle vaihtoehtoisia malleja 
kuitenkin jo 1920–30-luvuilla ja uudestaan 1970-luvulla. 

Vuoden 1995 kuntalaki toi ”yllättäen” perustavanlaatuisen muutoksen. 
Kunnallista tilintarkastusta eivät voineet vuoden 1997 jälkeen suorittaa 
sen enempää luottamusmiehet kuin kaupungin omat virkamiehetkään. 
Sisäinen ja ulkoinen tarkastus erotettiin toisistaan. Luottamusmiehet siir-
tyivät tarkastamisen sijaan arvioimaan valtuuston asettamien tavoitteiden 
toteutumista tarkastuslautakunnasta käsin. Ajatukset muutoksista syntyi-
vät nopeasti pala palalta, yhden asian johtaessa toiseen. Virkamiestarkas-
tuksen asema jäi kuitenkin vähemmälle huomiolle. Helsinki luopuikin 
vasta kitkaisten vaiheiden jälkeen virastorakenteesta, jota se oli kehittä-

Johdanto
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nyt 85 vuoden ajan. Revisioviraston jatkajaksi tuli osin erilaisin työkuvin 
tarkastuslautakunnan alainen tarkastusvirasto. Kun uudesta työnjaosta oli 
kerätty kokemuksia lähes 15 vuoden ajalta, vaikutti se helsinkiläisestä nä-
kökulmasta hyvinkin tarkoituksenmukaiselta. 

Tarkastusviraston ja sen edeltäjien historia ei ole aina edennyt sopui-
sasti. Virastopäällikön eli kaupunginreviisorin työtä leimasi lähtökohtai-
nen konfliktiherkkyys, sillä vaikka tilintarkastuksen arvo myönnettiin, 
ei oman hallintokunnan arvostelu tuntunut hyvältä. Vastahyökkäys oli 
monen mielestä paras puolustus. Kaupunginreviisori muka puuttui pie-
niin asioihin ja jätti isommat huomioimatta. Näin saattoi joskus ollakin. 
Toisaalta järjestelmän rakentamisvaiheessa vaadittiin erilaista otetta kuin 
jo vakiintuneemmissa oloissa. Toisessa ääripäässä kaupunginreviisoria saa-
tettiin syyttää tarkastustehtävien laiminlyönneistä tai jopa hallinnon suo-
jelemisesta. Kolmas kritiikin taso liittyi kaupunginreviisorin liian vahvaksi 
katsottuun asemaan suhteessa luottamustilintarkastajiin ja valtuutukseen 
tarkastaa hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Kaupunginreviisorin riip-
pumattomuuskin asetettiin kyseenalaiseksi. Tarkastusviraston aikaisessa 
järjestelmässä tehtävät oli määritelty selkeämmin, mutta erimielisyyttä 
esiintyi yhä siitä, kuinka arviointituloksia voidaan tuoda toimeksiantajan 
eli valtuuston tiedoksi. 

Viraston päällikkö pystyi persoonallaan ja näkemyksellään vaikutta-
maan ratkaisevastikin revisiosta muodostuneeseen kuvaan. Ja vastaavasti 
kaupunginvaltuusto saattoi päällikkövalinnoillaan ja sääntömuutoksillaan 
ohjailla tarkastustointa haluamaansa suuntaan. Viraston historia jäsentyy-
kin kunkin päällikön aikana pintaan nousseitten uudenlaisten kysymysten 
kautta. Lähihistorian eli tarkastusviraston ajalta näitä kysymyksiä on jär-
jestelmän tuoreuden ja uudentyyppisten tehtävänantojen vuoksi runsaasti. 
Suppea historia perustuu pakostakin ”otantaan” niin lähteiden käytössä 
kuin esityksessä. Konflikteja ja arvostelua on seurattu ja siteerattu sikäli 
kun ne ovat vaikuttaneet tarkastusjärjestelmän kehittymiseen tai osoitta-
neet suoraan tai välillisesti siinä piileviä ongelmia. Tärkeimmässä eli arki-
sessa tarkastus- ja arviointityössään on Helsingin kaupungin tarkastusvi-
rasto edeltäjineen toiminut ajanmukaisena ja maan johtavana laitoksena.
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Tilintarkastuksen  
kehityksestä 
Helsingin  
kaupungissa

Vantaanjoen suulle vuonna 1550 perustetun Helsingin kaupungin tar-
kastustoimen varhaisimmat aihiot perustuivat keskiaikaiseen Maunu 
Eerikinpojan kaupunginlakiin. Kaupunkien itsehallinnollinen asema 
oli Ruotsin valtakunnassa eurooppalaisittain heikko. Kruunun intres-
sejä valvoi kuninkaan vouti, joka peri kruunun verot ja sakot. Hän keräsi 
myös kaupungille tulevia maksuja. Voudin ja pormestarin velvollisuu-
tena oli vuosittain tutkia kaupungin tilit. Kaupungin varoja hoitaneen 
kämnerin oli annettava tilitys valvojille kahdeksan päivää ennen Pyhän 
Valpurin päivää. Vouti piti silmällä myös hallintoa ja hänellä oli lupa 
puuttua asioihin mikäli raati ylitti valtuutensa.1 

Vahvistuva keskushallinto pyrki suurvaltakaudella tehostamaan ja 
yhdenmukaistamaan kontrollia. Mutta esimerkiksi vuoden 1619 sääntö, 
joka määräsi kaupunkien tilien vuosittaisiksi tarkastajiksi 12 porvarista 
nimetyn tarkastusvaliokunnan, jäi vahvistamatta. Kamarikollegio vaati 
vuonna 1635 maistraatteja lähettämään tilinsä lääninkonttoriin. Tämä-
kään ei tepsinyt. Tilien tarkastus pysyi epäsäännöllisenä ja riippui vi-
ranomaistarkastajien aktiivisuudesta ja paljastuneista epäselvyyksistä. 
Vironniemelle 1640-luvulla siirretyn Helsingin kaupungin maistraattia 
johti kuninkaan nimittämä pormestari. Arvovaltainen ja asiantunteva 
raati valvoi kaupunkilaisten etuja. Raastuvankokoukselle luettiin vain 
lyhyt selonteko varojen käytöstä.2 
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Vuosisadan lopulla finanssikontrollia lisäsi ohjesääntö, joka määräsi maaherrat tar-
kastamaan ja hyväksymään kaupungin maksut. Kaupungin rahastonhoitaja eli kasööri 
työskenteli periaatteessa lääninkamreerin valvonnassa.3 Toisaalta porvariston etua val-
vovan neuvoston, kaupungin vanhimpien, painoarvo oli nousemassa, ja heille uskottiin 
kaupungin tilien tarkastus isonvihan jälkeisessä, uudelleen rakennetussa kaupungissa. 
Kaupungin vanhimmat tarkastivat tyypillisesti kerralla usean vuoden tilit. Kun tarkas-
tus laahasi eri syistä vuosia perässä, kassavajaukset havaittiin usein vasta asianomaisten 
jo erottua toimistaan. Yritteliäs porvari Anders Byström, josta tuli myöhemmin kau-
pungin kunnallispormestari, tarkasti yhdellä kertaa kaupungintilit vuosilta 1749–1765. 
Byström laati 1770-luvun alussa kaupungille pyynnöstä uuden, joskin vaikeaselkoisen 
tilinpitojärjestelmän ja kaupunginkasöörin ohjesäännön.4

Kaupunkien menot rajoittuivat pitkään raatimiesten ja kaupungin virkamiesten 
vaaterahoihin ja rakennusten, lähinnä raatihuoneen, ylläpitoon. Tuloja kaupunki keräsi 
sakoilla ja erilaisilla veroluonteisilla suorituksilla kuten vaakahuonemaksuilla.5 Teitä, 
katuja, siltoja, satamaa, vartiointia, palolaitosta sekä majatalo- ja kyytilaitosta hoidet-
tiin käytännössä yleisillä rasituksilla ja -töillä. Eri väestöryhmiltä kootut maksut oli 
myös käytettävä sovittuihin tarkoituksiin. Kun oli selvillä varmat tulot, suunniteltiin 
niiden käyttö. Mahdolliset ylimääräiset menot peitettiin lisätaksoituksin.6 Jo Pietari 
Brahe oli laatinut Helsingille talousarvioehdotuksen. Kiinteän talousarvion kaupunki 
sai 1600-luvun lopulla kuningas Kaarle XI:n määräyksestä. Talousarviot olivat suuri-
piirteisiä ja tietyille hallinnonaloille oli laadittu omat budjetit. Pienehköt menot mak-
settiin kaupunginkassasta. Rahoja säilytettiin tavallisesti heloitetussa kirstussa, jonka 
lukon avaimet olivat pormestarilla ja kahdella raatimiehellä.

Taloushallinto kehittyi 1800-luvulla, kun Helsinki suuriruhtinasmaan kasvavana 
pääkaupunkina etsi itsenäisesti ratkaisuja ongelmiinsa. Kaupunki keskitti 1840-
luvulla rahatointaan neljään rahastoon: palkkaus-, rakennus-, yksityisten varojen- 
ja taksoitusrahastoon. Pienempiä rahastoja jäi vielä näidenkin rinnalle. Kaupungin 
rahatoimilaitosta uudisti vuoden 1856 ohjesääntö, joka yhdisti rahastot ja kassat 
yhteiseksi kassaksi maistraatin valvontaan. Maistraatin alaisuuteen perustettiin ra-
hatoimikonttori kamreerin- ja kassanhoitajantoimineen. Kamreeri laati budjettieh-
dotukset hallinnon eri haaroille, ja kun asianomaiset johtokunnat olivat hyväksyneet 
ne, niiden piti olla toimintaa sitovia.7 Kaupungin kaikki tilitykset oli tarkastettava 
nyt vuosittain ”maistraatin edessä” tilivuotta seuraavan maaliskuun kuluessa. Kol-
mesta tilintarkastajasta kaksi oli porvariston ja yksi talonomistajain asettama. Jäl-
kimmäisin tarkasti vain rahastoja, joita talonomistajat rahoittivat. Tilintarkastajien 
oli suoriuduttava tehtävästään kolmen kuukauden kuluessa tilien valmistumisesta, 
palkkionsa menettämisen uhalla. Selvitys oli jätettävä maistraatille, joka hankki 
muistutuksen alaisilta selitykset ja päätti vastuuvapauksista.8

Vuoden 1873 asetus kaupunkien kunnallishallinnosta uudisti myös taloushallin-
toa. Lainsäätäjän pyrkimyksenä oli ennen muuta kassa- ja tililaitoksen hoidon kes-
kittäminen ja kassayhtenäisyyden kehittäminen – mitä Helsingissä oli tavoiteltu jo 
vuoden 1856 säännöillä. Rahatoimen hallinto ja kiinteän omaisuuden hoito uskottiin 
kollegiona toimivalle lautakunnalle, rahatoimikamarille. Sen alaisuuteen siirtynyt ra-
hatoimikonttori hoiti kaupunginkassaa ja kantoi kaupungin tulot ja suoritti päätetyt 
ulosmaksut.9 Ohjesääntö ohjasi rahatoimikamarin vastuulle myös irtaimen omaisuu-
den valvomisen ja yleisten töiden hoidon.10 Vaivaisjohtokunnalla ja kansakoulujoh-
tokunnalla oli omat tilinsä, mutta ne eivät toimineet itsenäisinä kassa- ja tiliviran-
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Kaupungit ottivat 1800-luvun jälkipuoliskolla hoitaak-
seen erilaisia yleishyödyllisiä toimintoja. Tilintarkastus 
sai tästä uusia haasteita. Vesilaitoksesta tuli vuonna 
1876 Helsingin kaupungin ensimmäinen liikelaitos. Uusia 
suodatinaltaita rakennettiin Kuninkaankartanonsaarella 
vuonna 1895. HKM. 
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omaisina, vaan rahatoimikamarille tilivelvollisina alitilittäjinä. Niiden oli 
annettava hallussaan olevista rahavaroista ”luvunlasku” rahatoimikamarin 
laatimaan yleiseen tilintekoon ja sen kanssa tarkastettavaksi.11

Helsingissä kassanhoitajat oli velvoitettu vuonna 1827 pitämään päivit-
täistä kassakirjaa, mutta säännöllisemmäksi tämä tuli vasta 1839 annetulla 
määräyksellä. Vuonna 1869 koko talouskirjanpito yhdistettiin yhdeksi pää-
kirjaksi. Tilintarkastuksen vastaisen toimivuuden kannalta tärkeää oli, että 
Helsinki siirtyi vuonna 1873 käyttämään ”epätäydellistä” kaksinkertaista 
italialaista kirjanpitoa. Sitä täydensivät ajoittaiset inventaariot kirjanpidon 
ulkopuolisesta omaisuudesta. Eräistä kirjanpidon ulkopuolisista varoista ja 
veloista pidettiin omia tilejä. Uudistusten myötä kunnan taloudenhoidon 
valvonta parani ja käsitys kunnan varallisuusasemasta tarkentui. Myös ta-
lousarvion noudattamista oli helpompi seurata.

Kunnallisasetus kaupungeissa edellytti, että raastuvankokous va-
litsi joulukuussa tilintarkastajat tarkastamaan kuluvan (päättyvän) 
vuoden tilejä. Tilintarkastajien oli jätettävä kertomuksensa sovittuun 
päivään mennessä maistraatille, joka pyysi hallinnolta selitykset ti-
lejä ja varainhoitoa koskeviin muistutuksiin. Tämän jälkeen tarkas-
tuskertomus selityksineen annettiin kaupunginvaltuustolle. Raas-
tuvankokous nimitti myös erilliset irtaimen ja kiinteän omaisuuden 
tarkastajat. Edelliset antoivat kertomuksensa vuosittain tammikuussa. 
Kiinteän omaisuuden tarkastus oli pidettävä joka kolmas vuosi.12 Helsinki 
siirtyi uuteen käytäntöön vuoden 1877 tilintarkastuksessa. Rahatoimika-
marin ohjesääntö lokakuulta 1876 kertoi tilintarkastajien työstä seuraavasti: 

Kaupungin rahatoimen tilintarkastus tarkoittaa sekä rahatoi-
mikamarin ja sen alaisten virkamiesten hallintoa ja tekoja että 
kaupungin asettamain erinäisten hallitusten ja henkilöiden vai-
kutusta, sikäli kun se koskee kaupungin rahatoimeen, ja sen toimit-
tavat kunnan siksi vuodeksi valitut tilintutkijat asianomaisessa 
virkahuoneessa. Ynnä tililaskujen kanssa ovat rahatoimikamarin 
pöytäkirjat ja muut asiakirjat tarkastettaviksi annettavat.13

 
Tilintarkastajia oli aluksi kuusi. Heidän ”tehtäväsuoritustaan oli ohjailtu 
ja säännöstelty niillä osviitoilla, joita maistraatti tilejä tarkastajille luovut-
taessa oli antanut ja jotka koskivat pääasiassa tarkastuksessa käsiteltävää 
aineistoa ja tarkastuskertomuksessa erityisesti kosketeltavia asioita.” Kun 
maistraatilla oli oma hallinnon tarkastajan roolinsa, johti se aluksi siihen, 
että tilintarkastus jäi ”vain numerotarkastuksen ja muodollisen kirjanpidon 
tarkastuksen tasolle jättämällä ns. budjettivertailunkin aivan toisarvoiseen 
sijaan vieläpä kokonaan suorittamatta”.14 

Helsingin kaupungin taloushallinnon oli sopeuduttava 1800-luvun lo-
pun kiihtyvään väestönkasvuun ja kaupungin toimintojen laajentumiseen. 
Rahatoimikamari muodosti alaisistaan konttoreista kuten rakennuskont-
torista itsenäisiä kassa- ja tilivirastoja. Kaupungin perustamien teknillisten 
laitosten kohdalla hallinto törmäsi myös liiketehtäviin, joita se ei voinut 
hoitaa omaksumillaan tavoilla.15 Yhtenäisyyden sijasta kaupunkiin muo-
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dostui useita eri kassoja ja erilaisia kirjanpitokäytäntöjä. Tämä 
asetti uusia haasteita myös tilintarkastukselle. Numerollinen 
tarkastus alkoi jäädä epätyydyttävälle tasolle. 

Helsingin kaupungin tilintarkastustoimi sai ensimmäisen 
erillisen johtosääntönsä keväällä 1893. Se osoitti irtaimen omai-
suuden inventtauksen tilintarkastajille, joiden määrä nostettiin 
kymmeneen. Tilintarkastajat velvoitettiin jakaantumaan viiteen 
tarkastusalueeseen. Johtosääntöä muutettiin vuonna 1902 tilin-
tarkastajien toiveesta siten, että irtaimen omaisuuden tarkastus 
siirrettiin takaisin erillisille tarkastajille omine johtosääntöineen. 
Tilintarkastajien ei ollut pakko jakaantua jaostoihin, mutta hy-
väksi havaittu käytäntö jatkui. Tilintarkastajat kokoontuivat 
johtosääntönsä mukaisesti maistraatin maaliskuun ensimmäisen 
kokouksen yhteydessä ja valitsivat keskuudestaan puheenjohta-
jan. Aikaa työn suorittamiseen oli kolmisen kuukautta.16

Vuositilintarkastajan työ oli palkkioperusteinen luottamus-
tehtävä. Rajallinen aika maaliskuusta kesäkuulle ei mahdollis-
tanut riittävää tarkastusta, vaikka tilintarkastajien puheenjohta-
jina toimineet pankki- ja vakuutusmies Karl William Saurén ja 
Suomen Pankin vanhempi kirjanpitäjä Henry Smedslund työs-
kentelivät tilintarkastuskertomuksista päätellen ammattimaisen 
tunnollisesti. Tyypillinen tilintarkastajien lausunto kuului, että 
”kaupungin rahatoimen hoito kuluneena vuonna ei ole antanut 
aihetta minkäänlaisiin muistutuksiin” eli ”sitä on hoidettu asian-
tuntemuksella ja huolellisesti”.17

Helsingin kaupungin 
vuoden 1913 tilintarkas-
tajat, puheenjohtajanaan 
Lennart Söderström. 
Raastuvankokous valitsi 
vuosittain kaupungin 
tilintarkastajat.  Kun Hel-
sinki perusti vuoden 1912 
alusta revisionikonttorin, 
tilintarkastajat syventyi-
vät paksuihin tilikirjoihin-
sa sen huoneistossa. 
Tilintarkastajien takana 
seisoo revisionikonttorin 
vahtimestari Lindqvist. 
HKM.
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Rahatoimikamari asetti puheenjohtajansa Alexis Gripenbergin ehdotuksesta 
helmikuussa 1910 komitean harkitsemaan vakituisen tilintarkastuksen jär-
jestämistä luottamusmiestilintarkastuksen oheen – sekä laatimaan ehdotusta 
tuollaisen viranomaisen työjärjestykseksi ja johtosäännöksi. Komiteaan kuului 
mm. kaupunginkamreeri Ivar Timgren ja vuositilintarkastajien puheenjohta-
ja Smedslund.18 Komitean asettamisjärjestys ja virkamiesjäsenten lukuisuus 
viittaisi siihen, että pyrkimyksenä oli osoittaa viranomaistilintarkastus raha-
toimikamarin alaisuuteen.

Komitean työ ehti tuskin alkaa, kun kaupunginvaltuusto siirsi asian Hel-
singin kunnallishallituksen muutoskysymyksiä pohtivalle komitealle. Mah-
dollista virkamiestilintarkastusta pohti nyt joukko kaupunginvaltuuston jä-
seniä puheenjohtajanaan Gripenberg. Asian käsittelyyn osallistuivat myös 
maistraattia edustanut kunnallispormestari Adolf Aminoff, vuositilintarkas-
taja Smedslund ja rahatoimikonttorin kolme virkamiestä. Suuri yksimielisyys 
vallitsi uuden orgaanin tarpeesta, josta myös tilintarkastajat olivat esittäneet 
toiveita: ”huomattavimpia puutteita Helsingin kunnallishallinnossa on eh-
dottomasti se tapa, miten sen tilien, kassain ja irtaimiston tarkastus tähän asti 
on ollut ja nykyään on järjestettynä”. Mutta kuinka tarkastus olisi sijoitettava 
kaupungin hallintoon? Komitea haki mahdollisia malleja Ruotsista: 

On esimerkiksi ajateltavissa, että se olisi Rahatoimikonttorin tavoin 
likinnä Rahatoimikamarin alainen ja muodostaisi erityisen, Rahatoi-
mikonttorin kanssa tasavertaisen viranomaisen. Niin on esimerkiksi 
laita Tukholman revisionikonttorin ja Gööteborgin kaupunginrevii-
sorin, kun taas Malmön kaupunginreviisori on erityisen pysyväisen, 
kaupunginrevisioni nimisen viranomaisen alainen. Molemmissa 
viimeksi mainituissa kaupungeissa valitsee kaupunginvaltuusto kau-
punginreviisorit, jota vastoin Tukholman kaupunginreviisorin aset-
taa rahatoimilautakunta.19

Ammattirevision  
tarve
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Helsingin oli rakennettava oma mallinsa sopusoinnussa vuoden 1873 kunnallis-
asetuksen kanssa, sillä se ei ”voinut ryhtyä mitenkään muuttelemaan sitä, mitä tuossa 
asetuksessa oli kaupunkikunnan tilintarkastuksesta säädetty”. Revisionikonttoriksi 
nimetty laitos asetettiin vuositilintarkastajien rinnalle sitä avustavaksi mutta ei sille 
alisteiseksi. Konttorin päällikön, kaupunginreviisorin, ja myös tilejä tarkastavan re-
viisorin nimitti kaupunginvaltuusto maistraatin esityksestä. Kaupungin revisiosta 
tuli nimenomaan kaupunginvaltuuston työrukkanen. Konttori tuli täysin riippu-
mattomaksi tarkastuksensa keskeisimmästä kohteesta rahatoimikamarista. 

Toinen tärkeä kysymys koski revisionikonttorin toimivaltaa. Pitäisikö se rajata 
muodolliseen tarkastukseen eli numeroaineistoon ja siihen, ovatko suoritetut me-
not perustuneet vahvistettuun vuosirahasääntöön tai kaupunginvaltuuston myön-
tämiin määrärahoihin? Vai pitäisikö revisionikonttorin ”myös asiallisesti arvostella 
menojen tarkoituksenmukaisuutta taikka hyödyllisyyttä kaupungille”?20 Komitea ja 
asian ratkaissut valtuusto kannattivat laveampaa toimeksiantoa. Rahatoimikamari 
(paitsi Gripenberg) olisi sen sijaan halunnut konttorin pitäytyvän vain muodolli-
sessa tarkastuksessa. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti revisionikonttorin ohjesäännön 3.10.1911. Sääntö 
velvoitti konttorin toimittamaan kaupungin tilien valmistelevan tarkastuksen, joka 
vapauttaisi tilintarkastajat yksityiskohtien ja numerojen tarkastuksesta. Revisioni-
konttorin oli annettava vuositilintarkastajille selonteko konttorin töistä ja mainit-
tava siinä tekemänsä muistutukset, ”erittäin ne, jotka ovat aiheuttaneet oikaisun, ja 
ne, joita ei ole loppuun käsitelty, sekä ehdotukset niiksi toimenpiteiksi, joita revisio-
nikonttori katsoo tarpeelliseksi vuositilintarkastajille ehdottaa”.21 

Valmisteleva tilintarkastus käsitti rahatoimen, kaikkien lautakuntien, hallitusten 
ja ”omintakeisten” konttorien tilien tarkastuksen sekä sen valvomisen, että kunnan 
viranomaiset noudattivat määräyksiä ja kaupunginvaltuuston päätöksiä eivätkä 
ylittäneet toimivaltaansa, ”sekä ovat muutenkin valvoneet kaupungin parasta”. Re-
visionikonttorilla oli oikeus edeltä ilmoittamatta tarkastaa rahatoimikonttorin ja 
kaikkien kunnan laitosten ja viranomaisten kassat. Sen oli avustettava myös irtai-
men omaisuuden inventtaajia. Ohjesääntöön jäi kirjaamatta asioita, joita oli vaikea 
ennakoida, samoin erilaisia toiveita ja odotuksia, joita konttorin työhön kuitenkin 
kohdistui. Komitean esittämänä toiveena oli ollut, että kaupungin raha-asiain hoito 
voisi tulla järjestelyn myötä ”perinpohjaisen käsittelyn ja tutkimuksen esineeksi”. 
Revisionikonttorin myötä odotettiin, että vuositilintarkastajiksi valikoituisi kau-
pungin liikeasioihin hyvin perehtyneitä henkilöitä, jotka tarkastaisivat kaupungin 
koko hallintoa ja kunnallispolitiikkaa yleensä. Tällaisilla tilintarkastajilla olisi tar-
peellista auktoriteettia, joka takaisi huomion myös heidän muistutuksilleen.22 

Konttorin resurssit eivät vastanneet työpanokseen kohdistuvia odotuksia, 
vaikka kaupunginreviisorille ja hänen oikeana kätenään toimineelle reviisorille 
osoitettiin ”tarpeellinen määrä apulaisia”. Komitean jäsen laamanni T. J. Bois-
man oli epäillyt, ettei kaupunginreviisorin verraten runsaskaan palkka houkut-
telisi pätevää henkilöä, joka ”kykenisi kaupungin hyödyksi arvostelevasti tarkas-
telemaan kaikkien erilaatuisten lautakuntien, teknillisten laitosten, tilapäisten 
rakennustoimikuntain ym. hallintoa”. Pyrkimys ”täyttää tunnollisesti miltei 
mahdottomia vaatimuksia voi myös johtaa ikävänlaisiin ristiriitoihin”. Epäilyk-
sistään huolimatta Boisman päätti hakea ja tulikin valituksi Helsingin kaupun-
gin ensimmäiseksi kaupunginreviisoriksi.   
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Näkymä Nikolainkirkosta Senaatintorille 
vuonna 1909. Aleksanterinkadun ja Kata-
riinankadun kulmassa sijainnut raatihuo-
ne oli vielä 1910-luvun alussa kaupungin 
hallinnollinen keskus. Revisionikonttorin 
tilat sijaitsivat Katariinankadun puolella. 
HKM. Signe Brander    
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Revisionikonttori aloitti toimintansa vuoden 1912 alusta. Kaupunginrevii-
sori, laamanni Toivo Johannes Boisman oli kokenut virkamies ja pitkän lin-
jan kunnallisvaikuttaja. Päätyönsä hän teki tullihallituksessa, poiketen välillä 
Helsingin rahatoimikamarin sihteerin tehtävissä. Helsingin kaupunginval-
tuutettuna hän toimi vuodet 1890–1903 ja uudestaan vuodesta 1908. Kau-
pungin vaivaishoitohallitukseen hänet otettiin vuonna 1910, jolloin hän jätti 
tullihallituksen pääjohtajan tehtävän protestina venäläistämistoimille. Jo 
kenraalikuvernööri Bobrikoffin aikana Boisman oli eronnut tullihallitukses-
ta asevelvollisuuskutsuntojen vuoksi. Boisman oli edustanut lukuisilla valtio-
päivillä Haminan ja Helsingin kaupunkeja ja kuulunut senaatin asettamaan 
komiteaan, joka pohti ja alusti uutta valtiopäiväjärjestystä. Siviilisäädyltään 
Boisman oli naimaton. Hänet tunnettiin vapaamielisenä, matkustelleena ja 
urbaanina ihmisenä.23

Reviisorina aloitti rahatoimikonttorista siirtynyt kaupunginkirjanpitäjä, 
kapteeni Gunnar Winter. Valmistuttuaan Haminan kadettikoulusta vuonna 
1886 Winter palveli Hämeenlinnan tarkk´ampujapataljoonassa kotimaisen 
armeijan lakkauttamiseen eli vuoteen 1901 asti. Kaupunginkirjanpitäjäksi 
hänet otettiin seuraavana vuonna. Winter oli Boismanin tavoin osallistunut 
revisiokomitean työhön ja tiedosti hyvin toimenkuvansa haasteet. 

Revisionikonttori sai toimiston raatihuoneelta Aleksanterinkadun ja 
Katariinankadun kulmasta, sen toisesta kerroksesta. Boismanin ja Winte-
rin lisäksi konttorissa tekivät töitä revisioapulaiset Edith Cajander ja Carl 
Blomqvist sekä reistraattori Mirjam Kyander. Alakerrassa piti majaa aluksi 
rahatoimikamari, jonka kanssa revisiokonttorilla oli yhteinen vahtimestari. 
Uusiin rooleihin oli totuttelemista molemmissa kerroksissa. Kaupunginre-
viisoria sijaistanut Winter poikkesi kesäkuussa tarkastuskäynnille vanhalle 
työpaikalleen. Kaupunginkamreeri Ivar Timgren ei suostunut antamaan 

Revisionikonttorin  
vaikea alku
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Winterin pyytämiä asiakirjoja ja ajoi lopulta virkatehtäviään hoitavan re-
viisorin ulos huoneestaan. Winter kanteli asiasta maistraattiin, mutta leppyi 
saatuaan maistraatin kautta Timgrenin selityksen.24 

Välikohtaukset eivät välttämättä yllättäneet, sillä revisionikonttori 
kohotti tarkastustoimen kokonaan uudelle tasolle. Boisman ja Winter 
tarkastivat virastoja ja laitoksia myös paikan päällä. Kaupunginreviisori 
riensi ensi töikseen Bromarviin tarkastamaan Bengtsårin kasvatuslai-
tosta avustaen samalla irtaimen omaisuuden inventtaajia. Winter laati 
muistion tarkastuskäynniltään Marian sairaalassa. Boismanin lähtö-
kohtana oli, että pakollisten tarkastusten ohella konttori syventyisi 

Ensimmäinen 
kaupunginrevii-
sori, laamanni 
T. J. Boisman 
(1853—1917) sai 
konttorilleen 
vaatimattomat 
resurssit.  
Tav.
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muutamaan hallinnon alaan ja toteuttaisi näin siltä odotettua asiallista 
tarkastusta. Tulevina vuosina hallinto tultaisiin siis tarkastamaan sek-
tori sektorilta.25 

Revisionikonttoriin kokoontuivat keväällä 1912 myös vuositilintarkas-
tajat. Kertomuksessaan he esittivät huomioita ja toiveita kirjanpidon jär-
jestämisestä, minkä johdosta kaupunginvaltuusto pyysi revisionikonttorin 
lausuntoa.26 Pyyntö ohjasi myös revision tarkastusohjelmaa. Keväällä 1913 
Werner Wellingkin johtamat tilintarkastajat kertoivat erikoistarkastukses-
taan kaupungin kassa- ja kirjanpitojärjestelmään, joka kaipasi yhtenäistä-
mistä ja läpinäkyvyyttä. Myös rahatoimikonttorin kirjoihin liitetyt tositteet 
olivat ”tavattoman niukasti” laadittuja eivätkä vuosikertomuksen taulukot 
vastanneet tarkoitustaan. Revisionikonttorin työlle tilintarkastajat antoivat 
kiitoksen: ”Seikkaperäinen, perusteellinen ja tunnollinen työ on suuressa 
määrin helpottanut vuositilintarkastajien tehtävää ja lausumme toivomuk-
sen, että kaupungin kaikki laitokset ja viranomaiset ymmärtämystä osoit-
taen tukisivat ja helpottaisivat revisionikonttorin sangen tarpeellista, mutta 
useinkin arkaluontoista ja vaikeaa työtä.”27 Samaan aikaan valmistui Bois-
manin suppea esitys, jossa hän ehdotti asiantuntijaselvitystä yleisen ohjeen 
saamiseksi kaupungin kassa- ja tililaitokselle. Valtuusto pyysi nyt rahatoimi-
kamarilta ehdotusta.28 

Revisionikonttorilla oli liikaa töitä, jotta se olisi voinut tällaista ehdotusta 
laatia. Lisätöitä toi rahatoimikamarissa syksyllä 1913 paljastunut kavallus. 
Valtuusto käsitteli helmikuussa 1914 erikoisvaliokuntansa selvitystä, joka 
paljasti puutteita rahatoimikamarin, rahatoimikonttorin ja kaupunginkam-
reerin sisäisestä valvonnasta, mutta ”revisionikonttorikin olisi voinut ja sen 
olisi pitänyt huomauttaa, että ylämaan tullikamarien yhteenvetotilityksiä 
puuttui”. Revisionikonttori huomautti tähän, että sen oli ollut vaikea saada 
käyttöönsä rahatoimikonttorin jatkuvassa käytössä olevia kirjoja.29 Tervey-
dellisten tutkimusten laboratoriossa paljastui toinen kavallus, josta valtuusto 
edellytti selvitystä sekä rahatoimikamarilta että revisionikonttorilta.30

Boisman, jonka oli laadittava keväällä kertomus tilintarkastajille, 
valitti toukokuussa turhautuneena, että vuosikertomusten myöhäinen 
valmistuminen teki tilintarkastajien ja revisionikonttorin työn mah-
dottomaksi. Hän ehdotti tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyn 
siirtämistä niin, että kaikki tarkastukset ehtisivät valmiiksi.31 Toive ei to-
teutunut. Tilintarkastajat eivät ehdottaneet rahatoimikamarille eivätkä 
rahatoimikonttorille vastuuvapautta sikäli kun se koski rahatoimikama-
rin entisen ylimääräisen apulaissihteerin, varatuomari W. O. Beckerin 
anastamia tuulaakivaroja. Laboratoriojohtaja Dillströmin tapauksessa 
tilintarkastajat katsoivat, että rahatoimikonttori ja revisionikonttori oli-
vat osoittaneet sen suhteen leväperäisyyttä. Maistraatti lähetti tilintar-
kastuskertomuksen valtuutetuille jo toukokuun puolivälissä ja kertomus 
käsiteltiin valtuustossa kesäkuun 9. päivänä.32 

Kevään kireä aikataulu, paljastuneet kavallukset ja revisiokonttorin saama 
arvostelu olivat sairastelevalle Boismanille liikaa. Valtuusto hyväksyi hänen 
erohakemuksensa samana päivänä, jolloin se käsitteli tilintarkastuskerto-
musta. Ero astui voimaan heinäkuun alusta 1914.33 
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Sillä aikaa kun konttorille etsittiin uutta päällikköä vt. kaupunginrevii-
sorina toimi reviisori Gunnar Winter. Kolmesta paikan hakijasta maist-
raatti esitti virkaan Winteriä erityisesti siksi, että tämä oli tutustunut 
Ruotsissa ja Norjassa kaupunkien kunnallishallintoon.34 Kaupungin-
valtuusto halusi kuitenkin tehtävään raskaamman sarjan asiantuntijan, 
miehen joka voisi laatia ehdotuksen kaivatusta kassa- ja tililaitoksen oh-
jesäännöstä. Sopiva mies löytyi omasta joukosta. 

Kaupunginvaltuutettu, valantehnyt tilintarkastaja Karl Aristarchus 
Widenius oli Suomen tilintarkastajain yhdistyksen puheenjohtaja ja 
hänellä oli muutoinkin monipuolinen ja vakuuttava työhistoria. Hän 
oli toiminut Kuopion kauppakoulun ja Helsingin Kauppiaitten kaup-
pakoulun rehtorina sekä kirjanpidon opettajana Keisarillisessa Alek-
santerin yliopistossa ja Kauppakorkeakoulussa. Parhaillaan Widenius 
johti Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia. Liikemaailman ohella 
hän tunsi kunnalliselämän koukeroita. Kuopiossa Widenius oli toiminut 
ensin kaupunginvaltuuston sihteerinä ja myöhemmin rahatoimikamarin 
puheenjohtajana. Helsingin kaupunginvaltuutettuna hän oli toiminut 
vuoden 1914 alusta. 

Kaupunginvaltuusto äänesti Wideniuksen kaupunginreviisoriksi lo-
kakuussa 1914. Hän luopui opettajantoimestaan Kauppakorkeakoulussa 
ja erosi pian myös kaupunginvaltuustosta. SKOP:n toimitusjohtajuu-
den hän piti sivutoimenaan sen ”vähäisen työmäärän johdosta”.35 Lä-
hes välittömästi nimityksen jälkeen valtuusto patisti rahatoimikamaria 
yhteistyöhön revisionikonttorin kanssa selvityksen saamiseksi. Lopulta 
valtuuston puheenjohtaja, pankinjohtaja Alfred Norrmén ja K.A. Wi-

Seikkaperäinen  
johtosääntö ja  
riittävät resurssit
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denius aloittivat kassa- ja tililaitoksen ohjesääntöjen selvitystyön vuoden 
1915 alusta.36 Widenius sai virkavapaata ”laajakantoiseen ja suuritöiseen” 
tehtävään. Hänen palkkansa maksettiin tältä ajalta ”eri tililtä”.37

Kaupunginreviisorin virkaa Widenius ehti hoitaa vain kaksi kuukautta. 
Winter palasi vt. johtajaksi ja isännöitsijä Bror Hellmer otettiin vt. reviiso-
riksi. Widenius oli virkavapaalla kesäkuun loppuun asti. Lokakuussa 1915 
valmistuneessa mietinnössä Widenius ja Norrmén esittivät, että kaupungin 
kassa- ja tililaitosuudistuksen yhteydessä myös revisionikonttori järjestet-
täisiin uudelleen. Ehdotettu johtosääntö ja sen perustelut heijastelivat pal-
jolti Boismanin ajan kokemuksia. Konttori ei ollut täyttänyt sille asetettuja 
toiveita. Ehkä tärkein syy oli liian harvalukuiseksi määrätty henkilökunta. 
Työnjako oli epäselvä, joten samoja asioita käsiteltiin useaan kertaan. Kau-
punginreviisori käytti aikansa yksityisseikkoihin, eikä ehtinyt syventyä suu-
rempiin kokonaisuuksiin. Varsinaista työtä oli tehty hankalasti revisionikont-
torissa, jonne raskaita tilikirjoja oli kannettu tarkastettavaksi. Widenius vaati 
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kuhunkin kassa- ja tilivirastoon tilat revisionikonttorin virkamiehille. Re-
visionikonttorin huoneisto olisi sijoitettava rahatoimikonttorin välittömään 
yhteyteen. Wideniuksen mukaan reviisorien tulisi tehtäviensä arkaluontoi-
suuden vuoksi olla samassa asemassa kuin maistraatin ja raastuvanoikeuden 
jäsenten ja ainoastaan laillisen tuomion nojalla virastaan erotettavissa.38 

Laajan raportin käsittelyä lykkäsivät lausuntokierrokset ja näkemyserot. 
Widenius, joka oli korostanut myös revisionikonttorin virkamiesten palkka-
uksen kohentamista, ei halunnut jäädä epäkiitolliseen tehtäväänsä. Hän sai 
heinäkuun alusta 1916 virkavapaata ”lääkärintodistuksella näytetyn kivul-
loisuuden tähden”, mutta jo elokuussa kaupunginvaltuusto myönsi hänelle 
eron ”toiselle työalalle siirtymisen” vuoksi. Tälläkään kertaa ei noudatettu 
irtisanomisaikoja. Widenius olikin todistellut, ettei hänen lähtönsä haittaisi 
revisionikonttorin töitä. Hänen seuraava selvitystyönsä koski maalaiskun-
tien tilinpidon ja tilintarkastuksen puutteiden korjaamista.39  

Wideniuksen kausi kaupunginreviisorina oli lyhyt ja katkonainen. Kau-
askantoisten ohjesääntöehdotusten lisäksi hänen aikanaan toteutettiin mer-
kittävä muutos tilintarkastajien kertomusten käsittelyssä. Kesäkuussa 1915 
valtuusto antoi, annettuaan ensin vastuuvapauden tilivelvollisille, asiakirjat 
budjettivaliokunnalle, joka pyysi muistutuksen saaneilta hallintokunnilta 
selvitykset. Revisiotoimen huomautuksille tämä toi lisäpainoarvoa. Wi-
denius oli myös korostanut revisionikonttorin itsenäistä asemaa ja pyrki-
nyt häivyttämään sen vuositilintarkastajia avustavaa roolia. Keväällä 1916 
tilintarkastajat liittivät kertomukseensa kaupunginreviisorin kertomuksen 
sellaisenaan. Wideniuksen seikkaperäinen selostus oli painettuna peräti 
50-sivuinen. Puolivahingossa avautuneesta julkisuuskanavasta muodostui 
vakiintunut käytäntö, mikä helpotti tilintarkastajienkin työtä. Ilmoitettuaan, 
etteivät voineet kaikilta osin yhtyä revisionikonttorin (Widenius) muistu-
tuksiin, nämä luettelivat pitkän listan parannusehdotuksia, joiden tarkem-
mat perustelut löytyivät revisionikonttorin kertomuksesta.40  

Wideniuksen lähdön jälkeen maistraatti ei halunnut täyttää päällikön 
virkaa vakinaisesti, koska konttorin sääntöjä odotti suuri muutos. Gunnar 
Winter sai toimia jälleen vt. päällikkönä alaisinaan reviisori, ylimääräinen 
reviisori, reistraattori ja muutama apulainen. Hän laati keväällä 1917 laajan 
selonteon konttorinsa toiminnasta. Sen perusteella tilintarkastajat esitti-
vät että rahatoimikamari ryhtyisi niihin toimiin, joihin revisionikonttorin 
vuosikertomus antoi aiheen. ”Rahatoimikonttorin toimintaa vastaan tehdyt 
huomautukset ovat mielestämme oikeutettuja, ja pidämme luonnollisena, 
että asianomaiset ne ottavat huomioon tarvitsematta meidän niistä antaa 
lausuntoa”.41

Rahatoimikamari oli, hankittuaan lausunnot Wideniuksen ja Norrménin 
ehdotuksesta, asettanut pankinjohtaja J. K. Paasikiven johtaman valiokun-
nan ”laatimaan lausuntoa asiasta koko laajuudessaan”. Valiokunta karsi joi-
takin Wideniuksen ehdottamia valtuuksia ja teki erilaisia pieniä muutoksia. 
Perusteellisen byrokratian ja kansalaissodan viivästyttämänä revisionikont-
torin uusi johtosääntö hyväksyttiin vuoden 1918 lopulla ja se astui voimaan 
heti vuodenvaihteesta. Revisionikonttorin tehtävänä oli – selvästi aukikir-
joitettuna – tarkastaa, että ”tilittäjäviranomaisen hallintotoimenpiteet ovat 
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tarkoituksenmukaisia sekä kaupungin taloudellisen edun että järkiperäisen 
taloudenpidon kannalta”. Johtosääntö ohjasi seikkaperäisesti kirjanpidon ja 
maksujen suoritusten tarkastamisen perusteista ja velvoitteista, joihin revi-
sionikonttorin muistutukset ja huomautukset antoivat aihetta. Johtosääntö 
määritteli myös revision ja rahatoimikamarin sekä muiden lautakuntien ja 
tilittäjäviranomaisten väliset suhteet.42

Konttorin resursseja lisättiin. Reviisorien luku nostettiin yhdestä neljään, 
”lisäksi otettiin tarpeellinen määrä vakinaisia ja ylimääräisiä apulaisia” sekä 
oma vahtimestari. Johtosääntö määräsi yksityiskohtaisesti tehtävistä, joita 
kunkin virkamiehen oli hoidettava, kaupunginreviisorista revisionikontto-
rin apulaiseen. Kaikki virat pantiin hakuun, vaikka maistraatti ehdottikin 
Gunnar Winterille ”ilman muuta” päällikönviran vakinaistamista. Winteriä 
puolsi hänen monivuotinen johtajakokemuksensa. Hän oli myös ”huomat-
tavassa määrin ottanut osaa” kassa- ja tililaitosuudistuksen alustaviin töihin. 
Valtuusto nimitti Winterin kaupunginreviisoriksi huhtikuussa 1919.43 

Revisionikonttorin 
oli laadittava vuo-
sitilintarkastajille 
kertomus vuoden 
aikana tekemis-
tään havainnoista 
ja muistutuksista. 
Keväästä 1916 
alkaen kertomus 
myös painettiin ja 
annettiin tilintarkas-
tajien kertomuksen 
mukana kaupungin-
valtuustolle. Ruotsi 
oli vielä 1910-luvulla 
itsestään selvästi 
konttorin kirjeen-
vaihtokieli.  
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Alkujaan raatihuoneen toiseen kerrokseen hankalasti sijoitettu revi-
sionikonttori oli sittemmin muuttanut katutasoon, josta se oli yleisön 
paremmin tavoitettavissa. Huoneisto oli kasvaneelle henkilökunnalle 
ahdas, olkoonkin että osa väestä työskenteli tarkastuksen alaisissa vi-
rastoissa ja laitoksissa. Odotettu tila rahatoimikamarin ja rahatoimi-
konttorin naapurista löytyi vuonna 1921, kun revisionikonttori muutti 
kaupungintalon, entisen Seurahuoneen, toisen kerroksen länsisiipeen 
vanhan Sofiasalin paikalle.44  

Kaupunginreviisori, everstiluutnantti Winterillä oli vuodesta 1919 
alkaen käytössään neljä reviisoria: B. A. Hellmer, Vilho Lappi, Juhana 
Toiviainen ja Axel Lindroth.45 Heistä Hellmer ja Lindroth pysyi-
vät revisiokonttorin palveluksessa eläkkeelle asti. Lappi siirtyi Turun 
kaupunginreviisoriksi jo vuonna 1921. Toiviainen taas nousi samana 
vuonna varapaikalta edistyspuolueen kansanedustajaksi ja sopi vapau-
tuksen osasta reviisorin tehtävistään. Rahatoimikamari kaappasi Toi-
viaisen talvella 1922 vanhemmaksi kaupungin kirjanpitäjäksi.46 Mene-
tykset haittasivat konttorin työtä, sillä uusien virkamiesten sisäänajo 
vei aikaa. Vuoden 1922 lopulla toteutettu kaupungin yleinen palkka-
sääntö antoi Winterille lopulta edellytykset vakauttaa vakituisen kau-
punginrevision miehitys.47

Tilinpäätösrutiinien ja tilintarkastuksen paluu normaaleihin vuo-
sikiertoihinsa kesti kansalaissodan jälkeen vuosia. Vuoden 1917 kun-
nallislain mukaisesti tilintarkastajat tuli valita yleisillä vaaleilla kau-
punginvaltuutettujen vaalien yhteydessä. Ensimmäinen vaali oli määrä 
järjestää maaliskuussa 1918, mutta kansalaissodan vuoksi valinta lyk-

Gunnar Winterin  
muistutus- 
memoriaalit
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kääntyi marraskuuhun. Tilintarkastajien määrä nostettiin 12:een, joista 
neljä joutui vuosittain erovuoroon.48 Valtuusto käsitteli vuoden 1920 
alkupuolella vuoden 1917 tilintarkastuskertomuksen muistutuksia, 
jotka olivat uudistusten tai niiden valmistelujen vuoksi jo kadottaneet 
merkityksensä. Tilinpäätös vuodelta 1918 ja tilintarkastajien kertomus 
siitä annettiin valtuustolle kesäkuussa 1920. Vuoden 1919 tilejä val-
tuusto käsitteli helmikuussa 1921 ja vuoden 1920 tilintarkastuskerto-
musta marraskuussa.49 Kaupunki oli vihdoin aikataulussa, sillä vuoden 
1919 tilinpäätöksestä alkaen valtuusto antoi asiakirjat ensin talousar-
violautakunnan puntaroitavaksi. Täten tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen siirtyivät loppusyksyyn.  

Kaupungin-
reviisori Gunnar 
Winter (1864—
1931) vaikutti 
ratkaisevasti 
revisionikont-
torin kahden 
ensimmäisen 
vuosikymmenen 
työkäytäntöihin. 
Hän ei kainos-
tellut arvostella 
kaupungin 
ylintäkään virka-
miesjohtoa.  
Tav. 



30

Kassa- ja tililaitoksen uudistus astui voimaan vuoden 1920 
alusta. Tilintarkastajien mukaan tilikirjat saatiinkin tyydyttä-
vään kuntoon. Kaupungin kassa- ja tilivirastoina toimivat ra-
hatoimikonttori kaupungin keskuskassana ja -tilivirastona sekä 
vaivaishoidon-, sähkölaitoksen-, kaasulaitoksen- ja vesijohto-
laitoksen kassavirastot. Sairaalain- ja rakennuskonttorin tilivi-
rastot antoivat maksumääräyksiä ilman omaa kassaa. 

Revisionikonttorin työtä hankaloitti kunnallishallinnon ylei-
nen jälkeenjääneisyys. Vuoden 1917 kaupunkien kunnallislaissa 
oli esimerkiksi talouden hoitoa koskeva lainsäädäntö jätetty 
lähes ennalleen. Jo Widenius oli esittänyt rahatoimikamarin 
ohjesäännön sekä kamarin kanslian ja rahatoimikonttorin joh-
tosääntöjen perinpohjaista tarkastusta.50 Aikataulujen jatkuva 
pettäminen ja organisaatiojärjestelyn viivästyminen kiristi ra-
hatoimikamarin ja revisionikonttorin välejä. Rahatoimikamari 
kirjoitti vuonna 1920 kaupunginvaltuustolle yhteistyön vaike-
uksista ja väitti, ettei revisionikonttori täyttänyt johtosääntönsä 
mukaisia velvollisuuksia. Se ei ollut käsitellyt joko lainkaan tai 

Heinätyöt käynnissä 
Pukinmäen tilalla. 
Helsingin kaupunki osti 
vuodesta 1917 alkaen 
järjestelmällisesti maata 
ja maatiloja kaupungin 
rajojen ulkopuolelta. 
Samalla kaupungista tuli 
merkittävä maatalouden 
harjoittaja. Maatilalauta-
kunta peri kartanoilta ja 
maatilayhtiöiltä ”sekavat 
tilit ja puutteellisen 
hallintokoneiston” ja 
hoiti kaupunginreviisorin 
mukaan tiloja ”tavalla, 
joka tuskin löytää verto-
ja kaupungin hallinnon 
aikakauskirjoista”. HKM.
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vain osittain ”erinäisiä asioita”, joita rahatoimikamari oli sille lähettänyt, 
mutta ”sen sijaan käsitellyt seikkaperäisesti asian ulkopuolella olevia ky-
symyksiä käyttäen samalla vähemmän arvokasta kirjoitustapaa”. Winter 
epäili, että rahatoimikamari piti revisiota valmistelevana hallintoelimenä, 
koska se vaati usein lausuntoja puhtaasti hallintoluontoisista seikoista. 
Valtuusto ymmärsi ”eräissä kohdin” revisionikonttorin tulkintaa johto-
säännöstään, mutta huomautti konttoria ”auliimman yhteistoiminnan 
tärkeydestä kaupungin keskeisen taloushallinnon kanssa”.51 

Rahatoimikamari syytti Winteriä myös henkilökohtaisista hyökkäyk-
sistä. Hän oli lähettänyt palkkalautakunnalle tammikuussa 1920 kirjeen, 
jossa rahatoimikamarin ”nyttemmin eronnut raha-asiain esittelijä, fil.
maist. K. A. Widenius erittäin julkealla tavalla saatetaan revisionikont-
torin rettelöimisen esineeksi”. Winter puolustautui, että oli maininnut 
Wideniuksen parinkymmenen muun vastaavassa asemassa olevan virka-
miehen joukossa, ja ehdottanut, että kaupungin viranpitäjiä kiellettäisiin 
palkkalautakunnan luvatta pitämästä muuta virkaa tai siihen verrattavaa 
tehtävää. Henkilökohtaisen motiivin hän kiisti. Noudattaessaan järkäh-
tämättömänä johtosääntöään, ”tulisi kaiketi revisionikonttorin päästä 
joutumasta alttiiksi tuollaisilta ylen sortavilta hyökkäyksiltä”.52 Vastaa-
vanlaiseen kirjeenvaihtoon Winter ajautui myös muiden hallintokuntien 
kanssa.

Rahatoimikamarin tehtävät olivat lisääntyneet kaupungin nopean 
kasvun – väkiluku oli lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymme-
nessä – ja maistraatilta sille siirrettyjen tehtävien vuoksi.53 Merkittävä 
uudelleen järjestely toteutettiin vuoden 1922 alusta. Tällöin rahatoi-
mikamariin muodostettiin kaupunginjohtajan ja kahden apulaiskau-
punginjohtajan virat, joista rahatoimenjohtaja Johan Helo johti kam-
reeri- ja kassaosastoon jaettua rahatoimikonttoria. Kaupunginjohtaja oli 
virkamies, jolle keskitettiin kunnan asioiden johtoa. Rahatoimikamarin 
velvollisuutena oli kaikilla kunnallisen toiminnan aloilla, lauta- ja johto-
kunnista riippumatta, tehdä tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia. Uu-
distetun rahatoimikamarin ensimmäinen, painettu tilinpäätöskertomus 
oli Winterin mukaan entistäkin systemaattisempi ja hyvin toimitettu.54  

Uudistukset olivat askel eteenpäin, mutta ne eivät tepsineet rahatoi-
mikamarin ja revision väleihin. Rahatoimikamari vei perustaa tarkas-
tukselta ymmärtäessään liian hyvin ”laajaa” viranomaiskäsitystä revisio-
nin huonosta laadusta. Kaupunginjohtaja Arthur Castren väitti syksyllä 
1923, että ”todella tärkeät asiat useinkin sivuutetaan, takerruttaessa 
pieniin muodollisuuksiin, ja että asiantuntevalla ohjaamisella, neuvo-
misella ja tukemisella saavutettaisiin parempia tuloksia kuin muistutus-
memoriaalien kirjoittamisella”. Arvostelussa oli varmasti totta toinen 
puoli. Winter oli kuitenkin todennut kertomuksessaan, ettei hänellä 
ollut tuona vuonna suurempaa huomautettavaa, ja perustellut miksi hän 
nosti esille sellaisiakin asioita, joilla ei ollut suurta taloudellista tai hal-
linnollista merkitystä: ”Mutta jos niihin ei kiinnitetä ajoissa huomiota ja 
korjata – – muodostaisivat ne vaikeuksien verkon, josta aivan varmasti 
olisi suurta haittaa kunnallisen liikkeen järkiperäiselle hoidolle ja kehi-
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tykselle”. Tämänkertaiset syytökset saattoivat tuntua erityisen il-
keiltä, sillä maan ehkä arvostetuin tilintarkastaja K. A. Widenius 
toimi rahatoimikamarissa luottamusmiesjäsenenä. Aiemmasta 
käytännöstä poiketen kaupunginreviisori ei saanut tilaisuutta 
vastineiden antamiseen. Vastahyökkäys sai odottaa seuraavaan 
kertomukseen. Winter syytti rahatoimikamaria toimimisesta 
asiattomasti ”revisionin revisionina, josta on oleva seurauksena 
kaupungin revisionin väheksyminen, ja joka tulee aiheuttamaan 
suuria vaikeuksia sen asetuksenmukaisessa toiminnassa, varsin-
kin mitä tulee revisionityöhön monissa ja erilaisissa virastoissa 
ja laitoksissa.”55

Reviisorien muistutuksia virheistä tai puutteellisuuksista asi-
oiden valmistelussa seurasivat turhankin usein ”kiertelevät ja pe-
rusteettomat” vastineet. Revisio sai kuitenkin päättäväistä tukea 
tilintarkastajilta, jotka korostivat, että esittelijöiden selvitykset ja 
poikkeuksetta kaikkien lautakuntien ja virastojen pöytäkirjojen 
pito ja kirjeenvaihto täytyi perustua tosiasioihin ja säännöksiin. 
Jos näin ei ole, ”on revisionikonttorin ehdoton velvollisuus tehdä 
muistutus ja on kaupunginrevisionilla oikeus odottaa, että sen 
muistutusmemoriaaleja ei tulkita miksikään henkilökohtaiseksi 
arvostelunhaluksi”.56

Kertomuksissaan keväällä 1924 tilintarkastajat ja revisioni-
konttori moittivat tilinpäätöksen valmistumista vasta toukokuun 

lopulla, lähes kaksi kuukautta määräajan jälkeen. He esittivät apuvoimien 
palkkaamista ja rahatoimikonttorin oman väen käyttämistä pelkästään 
tilinpäätöksen tekoon. Tämän johdosta valtuuston talousarviovaliokunta 
kehotti rahatoimikamaria tutkimaan tarkemmin rahatoimikonttorin 
kamreeriosaston työnjakoa sekä ryhtymään toimiin, jotka mahdollisesti 
olisivat tarpeen, jotta tilinpäätös voisi vastaisuudessa valmistua säädetyssä 
ajassa.57 Seuraava tilinpäätös valmistui jo huhtikuun puolivälissä. 

Revisio oli ottanut rahatoimikamarin asiat laajempaan, tarkastusro-
taationsa mukaiseen tarkasteluun. Paljastui, että se oli poikennut paikoin 
määräyksistä. Pöytäkirjoja oli laadittu puutteellisesti. Revisionikonttoria 
häiritsi myös se, että rahatoimikamari oli ratkaissut revision vireille pa-
nemia kysymyksiä tai käsitellyt konttorin antamia lausuntoja ilman että 
konttori sai minkäänlaista ilmoitusta asiasta. Rahatoimikamari kieltäytyi 
aluksi käsittelemästä huomautusta, koska kirje oli lähetetty sille yksistään 
ruotsinkielisenä. Lopulta vastatessaan se huomautti, että revisionikontto-
rin tarkoitus oli ainoastaan tarkastaa kaupungin virastojen laiminlyöntejä ja 
sitä, aiheutuiko niistä kaupungille aineellista vahinkoa. ”Revisionikonttori 
meni pätevyyspiirinsä ulkopuolelle, jos se ryhtyi asiallisesti tarkastamaan 
kaupungin viranomaisten hallintotoimenpiteiden tarkoituksenmukai-
suutta.” Revisionikonttorin johtosääntöä riitauttavaa tulkintaansa rahatoi-
mikamari perusteli revision viranhaltijoiden pätevyysvaatimuksilla.58 

Helmikuussa 1925 annetun lain mukaisesti ”kuluvan vuoden tilejä” 
tarkastavat tilintarkastajat valitsi tammikuusta 1926 lähtien kaupungin-
valtuusto. Laki myös määritteli tilintarkastajien velvollisuudeksi arvos-

Rahatoimikamari hoiti 
mm. kaupungin taloutta 
ja kiinteää omaisuutta. 
Vuonna 1921 rahatoimi-
kamari istui vielä kuusi-
jäsenisenä lautakuntana 
sihteereine ja muine 
virkamiehineen. Pöydän 
päässä puheenjohtaja 
Arthur Castren, josta  
tuli vuoden 1922 uudis-
tuksen myötä kaupun-
ginjohtaja. Rahatoimika-
mariin perustettiin myös 
kahden apulaiskaupun-
ginjohtajan (rahatoimi 
ja kiinteistötoimi) virat. 
Revisionikonttori ja 
rahatoimikamari olivat 
kassa- ja tililaitoksen 
uudistuksista huolimatta 
1920-luvulla toistuvasti 
tukkanuottasilla. HKM.
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tella kunnallishallinnon toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta.59 Win-
ter pyysi asianomaisia kaupungin virkamiehiä eli myös rahatoimikamaria 
huomioimaan lainmuutoksen, sillä revisionikonttori toimi myös vuositi-
lintarkastajien ”valmistelevana” laitoksena.60 Mutta tulkintaepäselvyyksiä 
oli myös revisionikonttorissa, jota kaupunginjohtaja Castren moitti loka-
kuussa 1926 ilmeisen aiheellisesti siitä, että se etukäteen tuomitsi sellaisia-
kin rahatoimikamarin uudistuksia, joista ei ollut annettu vielä esityksiä. 61 

Kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön uudistamista pohti-
nut valtioneuvoston komitea antoi mietintönsä maaliskuussa 1927. Siinä 
esitettiin ensi kerran revisionikonttorin kaltaiselle vakituiselle tilintar-
kastukselle lailla määrättyä asemaa, mutta vain muodolliseen tarkastuk-
seen. Se olisi sijoitettu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Toteutuessaan 
ehdotus olisi rikkonut Helsingin kaupungin tarkastustoimen ”ainoan 
tarkoituksenmukaisen työnjaon”. Vuositilintarkastajat ja revisionikont-
tori katsoivat, että ”mainitulla tavalla rajattu tarkastus olisi jokseenkin 
merkityksetön”. Vs. kaupunginreviisori Bror Hellmerin mukaan ”vuo-
sitilintarkastajilla ei liene aikaa ja tilaisuutta seurata kaikkia Helsingin 
suuruisen kaupungin taloushallinnon kysymyksiä, tuskinpa edes tutustua 
kaikkiin asianomaisten viranomaisten vuosien varrella tekemiin tuhatlu-
kuisiin tavalla tai toisella taloudellista toimintaa koskeviin päätöksiin”.62 
Kaupunginvaltuusto ei halunnut lain estävän Helsingissä omaksutun 
tilintarkastusjärjestelmän soveltamista ja kehittämistä. Se esittikin val-
tioneuvostolle, että esitys kaupunginreviisorin tehtävien rajoittamisesta 
poistettaisiin.63 Kysymys jäi hautumaan vuosikausiksi. 

Rahatoimen johto säilyi tietyiltä osin turhankin suurpiirteisenä. Kun 
Winter totesi kesällä 1928, että rahatoimenjohtajan töitä ei ”oikeastaan 
ole hoidettu melkein puoleentoista vuoteen”, oli siinä vinha perä. Kun ra-
hatoimenjohtaja Väinö Hupli toimi lähes vuoden ajan kauppa- ja teolli-
suusministerinä, häntä sijaisti täystyöllistetty kaupunginjohtaja Castren. 
Hupli sai myös apurahan Keski-Eurooppaan suuntautuvalle opintomat-
kalle. Välillä hän oli sairaslomalla. ”Jos missään kaupungin laitoksessa on 
jokaiselta virkamieheltä, ja siis poikkeuksetta, vaadittava perusteellista 
asiantuntemusta, harrastusta tehtäviinsä ja täsmällisyyttä sekä nopeutta 
työssä, niin on niitä vaadittava juuri rahatoimikamarissa, jossa tehtävät 
ovat erittäin vastuunalaisia ja runsastöisiä.”64 Kaupunginvaltuuston ta-
lousarviolautakunta moitti Winterin kertomusta siltä osin, että se sisälsi 
”erinäisiä lausuntoja asioista, joiden arvosteleminen ei ollut konttorin 
asia. Kertomuksen esitys ei myöskään kaikissa kohdin ollut asiallinen ja 
varsinkaan ei revisionikonttorille valiokunnan mielestä kuulunut yleis-
ten arvostelujen antaminen kaupungin lautakunnista ja virkamiehistä, 
vaan tuli konttorin rajoittua asiallisten yksityiskohtaisten muistutusten 
tekemiseen, milloin niihin oli aihetta.”65

Ei revisionikonttorin elämä silti pelkkää riitaa ollut. Vuosittain Win-
ter nosti esille myös positiivisia asioita esimerkiksi kassa- ja tililaitoksen 
uudistuksen sekä rahatoimikamarin uudelleenjärjestelyiden toimivuu-
desta. Keväällä 1925 hän totesi tyytyväisenä, että aikaisemmin tavalli-
sia kiinteiden määrärahojen luvattomia ylityksiä ei ollut juuri tavattu.66 
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Vuoden 1928 kertomuksessa, jonka laati reviisori Bror Hellmer, 
oli ”verrattain harvoja aiheellisia muistutuksia”. Hellmerin mu-
kaan se osoitti, ”että kaupungin hallintoa ja kirjanpitoa on vuosi 
vuodelta yhä huolellisemmin hoidettu sekä ettei revisionikontto-
rin likipitäen 18-vuotinen toiminta ole ollut tuottamatta hyötyä 
kunnalle”. Tilit olivat ensimmäiset, jotka pitkiin aikoihin valmis-
tuivat lain määräämässä ajassa. ”Rahatoimikamarin toimenpiteet 
vuoden 1927 tarkastuskertomuksessa tehdyn muistutuksen joh-
dosta ovat siis johtaneet toivottuun tulokseen.”67

Vuoden 1929 aikana kaupungin hallinnosta paljastui kaksi 
suurta kavallusta. Toiseen syyllistyi rahatoimikamarin asiamies 
M. Wilskman, joka tunnusti lähes kahden miljoonan markan ka-
vallukset. Rahatoimikamari teetti valantehneellä tilintarkastajal-
la KHT Juho Somerilla – joka oli samalla vuositilintarkastajien 
varamies ja Wideniuksen yhtiökumppani – ja revisionikonttorin 
reviisorilla Oskar Paldanilla asiamiesosaston erikoistarkastuk-
sen. Muitakin selvityksiä tehtiin. Wilskman vangittiin ja poliisi 
suoritti omat tutkimuksensa. Valtuusto lähetti näin syntyneet 
asiakirjat vuositilintarkastajille, joilta se odotti pikaista ehdotus-
ta tarpeellisista toimenpiteistä. Toinen väärinkäytös havaittiin 
kansanpuistojen hallinnossa. Valvoja R. Palmgren ei kyennyt 
antamaan tyydyttävää selvitystä mm. eräistä Korkeasaaresta 
myydyistä eläimistä. Tilintarkastaja Someri tutki tätäkin kysy-
mystä, mutta rahatoimikamari kehotti myös revisionikonttoria 

Revisionikonttorin 
henkilökunta kaupun-
gintalon toimistossaan 
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malla seisoo reviisori 
Axel Lindroth ja taus-
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Kinnunen. Istumassa 
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laiset Elin Weckman 
ja Kerttu Okkola, tunte-
maton, kaupunginre-
viisori Gunnar Winter, 
tuntematon, reistraat-
tori Edith Cajander ja 
reviisori Bror Hellmer. 
Tav.
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ottamaan haltuunsa kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ja ryhty-
mään perinpohjaiseen tilintarkastukseen kaikkien epäiltyjen 
väärinkäytösten selvittämiseksi.68 

”Palmgrenin jutun” sekavuus viivästytti revisionikonttorin 
kertomuksen valmistumista. Kun kaupunki oli kavallustapauk-
sissa pitänyt tarpeellisena ammattitilintarkastajan palkkaamista 
revisionikonttorin tueksi, Hellmer esitti, että ”lähitulevaisuu-
dessa laadittavaan johtosääntöön sisällytettäisiin reviisorin vir-
koihin nähden sellaiset pätevyysvaatimukset kuin ammattitilin-
tarkastajakuntaan pääsemiseksi vaaditaan”. Näin konttori voisi 
saavuttaa viranomaisten suuremman luottamuksen.69 Myös 
tilintarkastajat pitivät tärkeänä, että revisionikonttorin tarkas-
tustyötä tehostetaan vastaavien tapausten ehkäisemiseksi.70

Joulukuussa 65 vuotta täyttänyt kaupunginreviisori Winter jäi 
eläkkeelle vuoden 1929 lopulla. Hänen eläkkeeseensä laskettiin 
myös palvelusvuodet sotaväessä. Rahatoimikamari puolsi eläke-
järjestelyä ”Winterin pitkään palvelukseen ja siihen harvinaiseen 
intoon nähden, jota hän oli osoittanut hoitaessaan vastuunalaista 
virkaansa”.71 Lehdistö kiitti Winterin toimineen virassaan suu-
rella tunnollisuudella ja asiaan kuuluvalla ankaruudella. Hänen 
arvioitiin tehneen merkittävän, mutta samalla epäkiitollisen eikä 
aina riittävästi arvostetun työn kaupungin hallinnon hyväksi. 
Hänen kerrottiin myös osoittaneen reviisorinkertomuksissaan 
lukuisia virheitä ja saaneen niitä myös korjatuksi. Hyvävoimai-
nen Winter valittiin yhdeksi vuoden 1931 tilintarkastajista. Teh-
tävä keskeytyi tammikuussa 1932 tapaturmaa seuranneeseen 
ennenaikaiseen kuolemaan.72  

Reviisoreille kuuluneita 
työtehtäviä. Vuoden 
1919 johtosääntö 
vakautti revisioni-
konttorin aseman 
ja työnkuvan sekä 
antoi riittävät resurssit. 
Konttorin virkamiesten 
työtehtävät päälliköstä 
reistraattoriin määritel-
tiin seikkaperäisesti. 
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Uuden kaupunginreviisorin hakuprosessista muodostui vaikea. Revisi-
onikonttorin tuleva asema oli epäselvä eikä palkkauskaan houkutellut. 
Kuudesta paikkaa hakeneesta maistraatti asetti etusijalle useaan ot-
teeseen Winteriä sijaistaneen vt. kaupunginreviisori B. A. Hellmerin. 
Mutta kun Hellmerin olisi pitänyt osoittaa tutkintolautakunnan edes-
sä hallitsevansa täydellisesti suomen kieltä, hän perui hakemuksensa. 
Maistraatin toiselle sijalle asettama reviisori Vilho Lappi – entinen 
Turun kaupunginreviisori, joka oli vastikään palannut Helsinkiin – ei 
kelvannut valtuustolle, joka pani viran uuteen hakuun.73 Kun yksikään 
hakija ei täyttänyt valtuuston kelpoisuusehtoja, virka pantiin hakuun 
siten, että hakijoita kehotettiin ilmoittamaan palkkavaatimuksensa.74 
Tämäkään kierros ei toteuttanut sopivaa yhtälöä. Lopulta rahatoimi-
kamari pyysi kaupunginkassan inventtaajana toiminutta Juhana Toivi-
aista tehtävään. Toiviainen sai pyytämänsä palkan ja luvan sivutoimi-
seen opetustehtävään Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Valtuusto 
myönsi ”vain tyydyttävästi” ruotsia taitaneelle Toiviaiselle erivapauden 
kielisäännöstä.75 

Viipurin läänin Pyhäjärvellä syntynyt ja Käkisalmessa opettajan 
ja kaupunginvaltuutetun tehtäviä hoitanut Toiviainen oli tarkastanut 
reviisorina Helsingin kaupungin tilejä jo vuosina 1919–1922. Tähän 
ajanjaksoon osui myös lyhyehkö kausi kansanedustajana. Rahatoimi-
kamarin vanhempana kirjanpitäjänä Toiviainen työskenteli elokuun 
loppuun 1923. Seuraavat kuusi vuotta hän johti Maalaiskuntien liiton 

Juhana  
Toiviainen ja 
”sisäinen kontrolli- 
organisaatio” 
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tilitoimistoa. Syksystä 1929 lähtien hän oli opettanut Yhteiskunnalli-
sessa Korkeakoulussa. Toiviainen ahkeroi myös Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä. Hänen kirjalliset ansionsa olivat 
merkittävät: kunnallista finanssihallintoa ja laskentatointa käsittelevän 
kaksiosaisen yleisesityksen Kunnallistalouden hoito, tilitykset ja kontrolli 
ansioita ja merkitystä kunnallistaloudellisen tutkimuksen järjestämi-
sessä on pidetty suurina. Myös Kunnan tilintarkastajan käsikirja vuo-
delta 1927 on tilintarkastusalan perusteoksia.76 Toiviaisen värväyksen 
voi hänen ansioidensa ja nauttimansa arvostuksen perusteella rinnas-
taa Wideniuksen tuloon kaupunginreviisoriksi. 

Kaupungin-
reviisori Juhana 
Toiviainen 
(1879–1937) 
ajanmukaisti 
revisiotoimiston 
työtapoja ja 
rakensi toimivat 
suhteet kaupun-
ginjohtoon ja 
hallintokuntiin. 
Tav. 
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Juhana Toiviainen astui virkaansa vuoden 1931 alusta. Sattumalta sa-
manaikaisesti Helsingin kaupunki toteutti vuoden 1927 kunnallislain vaati-
mat organisatoriset muutokset. Rahatoimikamari oli lakkautettu, ja Gunnar 
Winterin kanssa kiivastakin mielipiteenvaihtoa käynyt entinen kaupungin-
johtaja Arthur Castren oli siirtynyt maistraattiin kunnallispormestariksi. 
Kaupungin hallinnon keskuselimeksi perustettua kaupunginhallitusta johti 
kaupunginjohtaja Antti Tulenheimo. Muutosten samanaikaisuuden ansi-
osta revisionikonttori pääsi puhtaalta pöydältä kohentamaan kieltämättä 
kolhiintuneita suhteitaan keskushallintoon. Vuoden 1931 laajassa hallin-
tokuntien toimitilojen uusjaossa kaupunki osoitti Pohjois-Esplanadi 15:sta 
ostamastaan Helsingin Osake-Pankin talosta tilat rahatoimistolle (entinen 
rahatoimikonttori). Talon kolmannen kerroksen pohjoisesta siivestä varat-
tiin revisionikonttorille yhdeksän huonetta käsittävä toimisto. 

Toiviainen jätti ensimmäisen kertomuksensa ehdittyään toimia kau-
punginreviisorina vasta neljä kuukautta. Kertomus oli vaikuttava avaus 
revisiolaitoksen vastaiseen järjestämiseen ja kassa- ja tililaitoksen oh-
jesäännön tarkistamiseen. Todennäköisesti tätä oli osattu toivoa ja jopa 
odottaa. Vuositilintarkastajat tutustuivat ”mielenkiinnolla” kertomukseen 
ja havaitsivat siinä ”varteenotettavia” seikkoja.77 Esitettyjä näkemyksiä vii-
toitti valtion vuoden 1927 komiteamietintö, jonka perusteella Toiviainen 
pohti vuositilintarkastajien muodostamista lautakunnaksi, joka valvoisi ja 
tukisi ammattirevisionia. Valtuusto asettikin komitean laatimaan ehdo-
tusta vuositilintarkastajien johtosäännöstä, mutta työn valmistumista lyk-
käsi uuden, kuntien taloudenhoitoa koskevan lain valmistelu. Siinä otet-
tiin periaatteellisesti toinen kanta kuin vuoden 1927 komiteamietinnössä.  
Käytännössä Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa vakiintunut 
tarkastuskäytäntö kodifioitiin. Toiviaisen alulle panema, suuria muutoksia 
ennakoinut projekti päättyi vuoden 1937 alusta voimaan astuneeseen joh-
tosääntöuudistukseen, jonka näkyvin muutos oli revisionikonttorin nimen 
ajanmukaistaminen revisiotoimistoksi.78 

Johtosääntömuutoksia oleellisempaa olivat Toiviaisen ajamat muu-
tokset revision käytäntöihin. Epämuodollisempaan ja hienotunteisem-
paan otteeseen siirtyminen oli nähtävissä vuoden 1932 kertomuksessa:  

Kontrolliteknisesti on jatkuvasti pyritty siihen, että suullisten 
keskustelujen ja neuvottelujen avulla on koetettu saada tarvitta-
vaksi havaittua parannusta vähempiin organisaatioheikkouksiin 
tai sattuneisiin virheisiin. Kun nykyaikaisen katsantokannan 
mukaan, jota enempää teoreettisessa kuin käytännöllisessäkään 
suhteessa tuskin voitanee vääjätä, päähuomion kontrolliteknii-
kassa tulee kohdistua enemmän soveliaan ”sisäisen kontrollior-
ganisaation” luomiseen kuin luottamukseen jälkitarkastuksen 
mahdollisuuksista, on tätä silmälläpitäen tehty esityksiä harvem-
min kirjallisesti. On havaittavissa, että korjaukset tällä tavoin 
saadaan mieluisammassa muodossa ja monesti paljon joutui-
sammin aikaan kuin käyttämällä johtosääntöjen hahmottele-
maa hierarkista virkakoneistoa kaikkine asteineen siinä apuna.79  
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Kaupungin uusi hallintojärjestelmä vahvisti kaupungin talouden val-
vontaa. Vuositilintarkastajat kiittivät kaupunginhallituksen tarkkailu-
asennetta, mistä oli johtunut ”terve kontrollintehostus”. Yhtenä syynä 
tähän oli sekin, että kaupunginvaltuusto oli lakkauttanut talousarviova-
liokuntansa ja siirtänyt siltä tilintarkastuskertomusta seuranneen hallin-
non vastinekierroksen järjestämisen kaupunginhallitukselle. Tarkastuk-
sen ja valvonnan tehostumisesta tilintarkastajat kiittivät erityisesti myös 
revisionikonttorin kehittämiä, ”mahdollisimman täydelliseen varmuu-
teen” tähtääviä tarkkailumenetelmiä ja organisaatiokatselmuksia, jotka 
ehkäisivät ja vaikeuttivat väärinkäytöksiä.80 Esimerkiksi kassainven-
taarioista, joita konttori oli johtosääntönsä mukaan velvoitettu toimit-
tamaan, oli ”koetettu kehittää tilaisuuksiksi, joissa, pienempien kassa-
paikkojen ollessa kyseessä ollen, samalla suoritetaan, vaikkapa pikainen, 
organisaatiokatselmus”.81

Toiviaisen hienotunteisuutta ja arvostelukykyä koeteltiin heti ensim-
mäisenä päällikkövuotena, kun hän joutui selvittämään rahatoimistossa 
paljastunutta kavallusjuttua. Sen syyksi hän nimesi yksittäisten virka-
miesten laiminlyönnit, ei niinkään rahatoimiston yleisen järjestyksen 
tai työjärjestelmän. Taustalla rahatoimenjohtaja kuitenkin konsultoi 
Toiviaista ja antoi sen perusteella rahatoimistolle seikkaperäiset ohjeet 
vastaavien tapausten välttämiseksi. Koska tulojen tarkkailu oli ollut ra-
hatoimistossa osaksi epätyydyttävää, kaupunginhallitus määräsi sen revi-
sionikonttorin ehdotusta seuraten pitämään diaaria kaikista kiinteistöjen 
konkursseista ja pakkohuutokaupoista, joissa kaupunki valvoi etujaan.82

Toiviaisella oli polte kehittää koko kunnallista tili- ja tarkastusalaa, 
sillä julkisessa taloudessa oli jääty jälkeen liiketalouden puolella otetuista 
edistysaskeleista. Toiviainen lähestyi elokuussa 1932 kollegoitaan suu-
rimmissa kaupungeissa: 

Takana on myöskin se aika, jolloin ammattitilintarkkaaja oli 
vain ”korkealla jalustalla” seisova jälkiarvostelija, nyt on hänen 
valmistauduttava ammatissaan tarttumaan asiain kulkuun mah-
dollisuuksien mukaan toimeenpanon kestäessä, vieläpä ennen sitä. 
Julkinen talous laajenee, kuten tunnettua jatkuvasti, ei ainoas-
taan mittasuhteiltaan vaan myöskin laadultaan mm. liittämällä 
liikeluontoisia yrityshaaroja talouteen. Kaikki nämä paisuttavat 
myöskin kaupungissa toimivien ns. tilintarkastuslaitosten toimi-
alaa sekä vaativat niiltä yhä laajenevaa taloudellisten asian tun-
temusta että perehtymistä niin hyvin teoreettisesti kuin käytännöl-
lisestikin yhä moninaisimpiin talousilmiöihin.83

Viipurin ja Tampereen kaupungintilintarkkaajat sekä Turun kaupungin-
reviisori kokoontuivat lokakuussa Toiviaisen kutsusta revisionikonttoriin. 
Toiviainen halusi perustaa kaupunkien tilitys- ja tilintarkastusvirkailijoi-
den yhdistyksen, joka ottaisi arvovallallaan tehtäväkseen ”rahatoimiam-
matin käsitettynä laajimmassa mielessä, kaikinpuolisen edistämisen ja 
sen menestymisedellytysten vaalimisen”.84 Jostain syystä yhdistys jäi 
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perustamatta. Toiviaisen johtoajatuksena oli joka tapauksessa nostaa tar-
kastajakunnan profiilia hallinnon asiantuntijana. Reviisorien ammatti-
taidolla oli tässä konkreettista käyttöä: ”jos ohje- tai johtosäännöllä luotu 
organisaatio on kontrollinäkökohdilta heikko taikka epätarkka, voi sitä 
hyvällä syyllä muissakin suhteissa pitää epäonnistuneena”. Johdonmu-
kaisena seurauksena tästä oli, ”että ammattirevisionilla pitäisi olla mah-
dollisuudet sanoa sanansa jo hallinnon organisaatiokysymysten ollessa 
valmisteluasteella ja kohdistaa huomionsa niihin mahdollisiin heikko-
uksiin, joita hallinto-organisaation suunnittelijain luonnoksissa talous-
kontrollin kannalta ehkä olisi”. 85

Helsinki alkoi toteuttaa Toiviaisen esittämää linjausta. Kaupungin-
reviisori kuului useaan kaupungin asettamaan asiantuntijakomiteaan, 
joista yksi pohti ehdotusta talousarviolaskelman muuttamisesta, toinen 
kaupungin tilinpäätöskertomuksen uudelleenjärjestelyä, kolmas kysy-
mystä pääomatilin käytäntöön ottamisesta kaupungin kirjanpidossa. 
Viimemainitun lausuntoon oli liitetty Toiviaisen tutkielma. Kaupungin-
reviisori kuului myös kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden koulutus-, 
pätevyys- ja opetusasiain järjestämistä pohtineeseen komiteaan. Hän ke-
räsi sille Tukholmassa tutkimusaineistoa ja osallistui samalla neljänteen 
skandinaaviseen reviisorikongressiin.86

Toiviaisen työ jäi kesken. Jouduttuaan sairaalaan joulukuun alussa 
1936 hän jäi sairaslomalle huhtikuun puoliväliin saakka.87 Tämän jäl-
keen hän yritti sinnikkäästi hoitaa virkaansa kello kymmenen ja keski-
päivän välisenä aikana. Lopun virka-ajan hän oli tavattavissa kotonaan. 
Mutta jo kolmen viikon kuluttua hänen oli luovutettava. Kaupunginre-
viisori Toiviainen kuoli heinäkuussa 1937. Muistokirjoitukset korostivat 
Toiviaisen poikkeuksellista kykyä. Hän oli kohottanut revisiotoimiston 
arvostusta ja kehittänyt sen organisaatiota. Hänen vuosittain tekemillä 
huomautuksilla oli ollut myös vaikutusta. Ne perustuivat aina asiallisiin 
syihin, ja hän saikin läpi huomattavia parannuksia hallinnossa. Alaisil-
taan hänen kerrottiin vaatineen paljon, mutta asettuneen myös itse etu-
riviin tarpeen vaatiessa.88  

Toimiston päällikkönä toimi Toiviaisen sairaslomien aikana ja ennen 
uuden johtajan nimeämistä virkaiältään vanhin reviisori Axel Lindroth. 
Kaupunginhallitus ennakoi ”jotenkin varmana, ettei nytkään palkka-
säännön mukaisella palkalla saataisi sopivaa henkilöä virkaan – – jonka 
menestyksekäs hoito on kaupungille ensiluokkaisen tärkeätä”.89 Kun ha-
kijoiden taso ei tyydyttänyt kaupunginhallitusta, se uudisti ehdotuksensa 
palkkaluokan korottamisesta. Valtuusto ei siihen suostunut. Lopulta 
kaupunginreviisoriksi valittiin apulaiskaupunginkamreeri Niilo (Nils 
Olof ) Fellman.90
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Astuessaan marraskuun ensimmäisenä päivänä 1937 virkaansa uusi 
kaupunginreviisori Niilo Fellman oli vasta 29 vuoden ikäinen. Yliop-
pilaaksi tulonsa jälkeen hän oli toiminut liike-elämän palveluksessa ja 
suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Helsingin kaupun-
gin apulaiskamreerina hän oli toiminut vuodesta 1933 alkaen ja tutus-
tunut kaupunginhallituksen myöntämillä stipendeillä Ruotsin, Norjan 
ja Tanskan suurimpien kaupunkien teknillisten laitosten organisointiin, 
hankinta- ja varasto-oloihin. Hän oli toimittanut kaupunginhallituksen 
toimeksiannosta tilintarkastuksia mm. Kulosaaren sillan tileistä. Fellma-
nilla oli myös toinen tarkastuksellinen meriitti: Kun väärinkäytöksistä 
epäilty köyhäinhoidon kassa- ja tiliviraston kamreeri F. Rosendahl oli 
jäänyt helmikuussa 1936 sairaslomalle, Fellman oli sijaistanut häntä en-
sin sairasloman ajan ja Rosendahlin kuoltua toistaiseksi. Samalla hän 
toimitti tutkimuksia Rosendahlin ja köyhäinhoitoviraston asiamiehen 
tileissä havaituista epäsäännöllisyyksistä.91

Ensimmäisessä kertomuksessaan Fellman kiinnitti huomiota re-
visiotoimiston resursseihin, jotka eivät olleet seuranneet kaupungin 
kunnallishallinnon ja talouden kasvua”. Henkilökunnan ja työn kasvun 
välinen epäsuhta on johtanut siihen, että eräät reviisorien tarkastus-
alueista ovat muodostuneet niin suuriksi, että tarkastustyön tehokkuus 
siitä kärsii, ja että eräitten tärkeitten alojen tarkastukseen ei voida ny-
kyisellä työvoimalla kiinnittää riittävästi huomiota.”92 Vuonna 1939 
toimisto saikin palkata kaksi ylimääräistä apulaisreviisoria sekä han-
kintojen tarkkailijan.93 Fellman teki samana vuonna opintomatkan. 
Tukholmassa hän perehtyi revision sisäisiin työmenetelmiin ja revi-

Niilo Fellman ja  
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siovirkailijoiden työn valvontaan ja Kööpenhaminassa uudelleen jär-
jestettyyn revisiolaitokseen.94 Näin Toiviaisen virittämät pohjoismaiset 
yhteydet saivat jatkoa.

Talvisodan alla viisi toimiston virkailijaa kutsuttiin maanpuolustus-
tehtäviin. Kun kuitenkin tarkastettavien laitosten toiminnat supistuivat 
tai jopa lakkasivat, kykeni revisiotoimisto suoriutumaan velvoitteistaan.95 
Jatkosodan hyökkäysvaihe aiheutti kuitenkin vakavia häiriöitä toimiston 
työskentelylle. Vuoden 1941 loppupuolella peräti seitsemän toimiston 
kahdeksasta miespuolisesta viranhaltijasta oli sotapalveluksessa, ja vielä 
keväällä 1942 oli kaupunginreviisorin lisäksi vain yksi reviisori vapautu-
nut palveluksesta. Vaikka eräät Helsingissä sotapalvelustaan suorittavat 
toimiston viranhaltijat hoitivat myös osan virkatehtävistään, toimiston oli 
keskitettävä resurssinsa tärkeimpiin tehtäviinsä, numerotarkastukseen ja 
kassantarkastuksiin johtosäännön edellyttämässä laajuudessa. Asialliseen 
tarkastukseen jäi aukkoja.96

Revisiotoimiston suurimmat haasteet nousivat kuitenkin esille sodan 
jälkeen. Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy:n ja Helsingin Makasii-
niosakeyhtiön liittäminen vuoden 1944 lopulla kaupunkiin aiheutti re-
visiotoimistolle paljon lisätyötä ja pakotti henkilökunnan lisäämiseen.97 
Vuosikymmenen lopulla konttorin henkilökunta oli noussut 28:aan. 
Kaupunginreviisori pääsi komiteatyössä miettimään satamalaitoksen ta-
lousarvion vastaista järjestämistä. Lisäksi hän seurasi ja valvoi kaupungin-
kamreeri P. J. Björkin kanssa pääkaupungille alueita luovuttavan Helsingin 
maalaiskunnan tilinpäätöksen laatimista sekä kaupungin ja maalaiskunnan 
välillä tehtävän lopputilityksen laatimista. He hoitivat vastaavaa tehtävää 
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myös Helsinkiin kokonaisuudessaan liitettävien Huopalahden, Kulosaa-
ren ja Oulunkylän kuntien sekä Haagan kauppalan osalta. Suuri alueliitos 
toteutui vuoden 1946 alusta.98

Fellman ei ollut edelleenkään tyytyväinen virastonsa palkkaoloihin. 
Reviisorien rinnastamista kamreereihin hän ei hyväksynyt. Vaikka reviiso-
rien tarkastusalueet kasvoivat ja monipuolistuivat, ei heidän lukuansa ollut 
nostettu, eikä se ollut tarpeenkaan. ”On nimittäin ilmennyt että tarkastus-
toiminnassa päästään tehokkaampiin tuloksiin keskittämällä valvonta ja 
lisäämällä tarpeen mukaan numerollisissa ja detaljityössä reviisoreita avus-
tavaa apuhenkilöstöä.” Fellman vertasi reviisoreita, joista jokainen vastasi 
omasta sektoristaan, osastopäälliköihin. He myös antoivat ohjeita ja neu-
vottelivat erilaisista järjestelykysymyksistä asianomaisten laitosten johdon 
kanssa. Reviisorin palkkaus oli määriteltävä sellaiseksi, että se antoi heille 
riittävät mahdollisuudet ja arvovallan.99

Näissä oloissa käy ymmärrettäväksi reviisori Onni Wiherheimon re-
aktio hänen tarkastaessaan vastaperustettua Helsingin polttopuukeskusta. 
Henkilökunnan palkkaus ylitti huomattavalla tavalla sen, mitä vastaavassa 
asemassa oleville kaupungin vakinaisille virkamiehille maksettiin:

Kun henkilökunnan muodollinen koulutus ei millään tavoin edel-
lytä tällaisia palkkoja, täytyy niiden olla perusteltavissa henkilö-
kohtaisilla kvalifikaatioilla, sillä mainitun laitoksen merkitseviä 
virkojahan ei ole julistettu haettaviksi. Kun laitokseen on kiinni-
tetty näin erinomainen työvoima, en katso kohtuulliseksi, että mi-
nun joka saan palkkaa 18. palkkaluokan mukaan, tulisi suorittaa 
tällaisen laitoksen mm. toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tar-
kastus, kuten revisiotoimiston johtosäännön 11§ edellyttää.100  

Revisiotoimisto menetti sodan jälkeen – kuten 1920-luvun alussa – usei-
ta reviisoreitaan. Voimakkaan inflaation aikana virkamiesten palkat jäivät 
jälkeen.  Reviisori Mauno Luotonen lähti vuoden 1946 alussa ja reviisori 
Pohjavirta vuoden lopulla. Olisivatko juuri vaatimattomat palkkausolot 
saaneet myös kaupunginreviisori Fellmanin kiinnostumaan sääntelyn 
alaisista puutavarakaupoista? Joka tapauksessa omat liiketoimet alkoivat 
häiritä kaupunginreviisorin varsinaista leipätyötä niin näkyvästi, että hä-
nen oli erottava virastaan. Muodollisesti se tapahtui ensin virkavapaana 
14.1.1946 alkaen ja tämän jälkeen pidettyjen lomien jälkeisenä erona. 101  

Fellmanin lähtöön liittyy jälkikirjoitus: Kaupunki teki vuonna 1946 sa-
haussopimuksen Herttoniemen Saha Oy:n kanssa. Yhtiö sai kaupungin 
rakennustoimistolta etumaksuja, mutta selviytyi huonosti velvoitteistaan. 
Tilintarkastajat tähdensivät, että kaupungin etuja oli sahaussopimuksen 
suhteen valvottava tarkoin.102 Herttoniemen Sahan yhtiöjärjestys oli hy-
väksytty tammikuussa 1946 ja pian sen jälkeen toteutetun osakepääoman 
korotuksen yhteydessä osakkaaksi liittyi Niilo Fellman. Hän kuului yhtiön 
hallitukseen sen joutuessa konkurssiin kesällä 1948. Revisiotoimisto arvioi 
yhtiön tilinpidon kirjanpitolain ja hyvän kauppiastavan vastaiseksi ja kau-
punginhallitus nosti rikossyytteen yhtiön hallituksen jäseniä vastaan.103 

Kaupungin  
polttoaine-
huollosta vastasi 
sotavuosina 
ja pitkään sen 
jälkeenkin halko-
toimisto, jolla oli 
kaupungin orga-
nisaatioksi laaja 
liikkumavapaus. 
Revisiotoimisto 
ja tilintarkas-
tajat löysivät 
sen hallinnos-
ta jatkuvasti 
huomautettavaa. 
Toinen ongelma 
sodan jälkeises-
sä sääntelyssä 
oli sahatavaran 
turvaaminen 
kaupungin 
rakennushank-
keille, mikä johti 
välillisesti myös 
kaupunginrevii-
sori Fellmanin 
eronpyyntöön. 
HKM. Väinö 
Kannisto
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Fellmanin virkavapauden aikana ja eron jälkeen kaupunginreviisorina ei 
toiminut virkaiältään vanhin reviisori Yrjö Vehmersalo vaan Toiviaisen revi-
siovirastoon värväämä Onni Wiherheimo. Hän peri myös Fellmanin komi-
teapaikan ja liitosalueiden tilintarkastustehtävän. Wiherheimo oli jo 1930-
luvulla luennoinut Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa ja vastannut siellä 
Toiviaisen jälkeen rahatoimiopin opetuksesta. Hänelle oli myös myönnetty 
osittaista virkavapaata kaupungin taloutta koskevaan tieteelliseen työhön.104 
Jatkosodan aikana Suomen Tiedettä -sarjassa julkaistiin Wiherheimon pit-
kä, lähes satasivuinen artikkeli Julkisen talouden psykologinen kenttä ja Suo-
malainen Suomi -teoksessa hänen kirjoituksensa Kansojen turvallisuuden 
psykologisia tekijöitä. Wiherheimon epäonneksi kaupunginreviisorin paikkaa 
haki ylivoimainen kilpailija, joka tunsi kunnallistaloudellisen kentän vielä 
perinpohjaisemmin. Hän oli valtiotieteiden kandidaatti (Anders) Sigfrid 
Törnqvist, joka ryhtyi hoitamaan virkaansa syyskuun alusta 1946.

Vaasasta lähtöisin ollut Törnqvist oli opiskellut Åbo Akademissa yksi-
tyisoikeutta, yleistä oikeusoppia, kansantaloustiedettä sekä finanssitiedettä. 
1920-luvun jälkipuoliskon hän toimi Hangon kaupunginkamreerina. Toi-
mittuaan parisen vuotta Espoon kunnalliskamreerina ja sihteerinä, Törnqvist 
sai vuonna 1931 paikan Kunnallisen Keskustoimiston toisena sihteerinä. 
Tehtävä muuttui sivuviraksi vuonna 1933, jolloin Törnqvist ryhtyi Finlands 
Svenska Landskommuners Förbunds Centralbyrån toimiston hoitajaksi 
sekä Kommunaltidningin toimittajaksi. Vuoden 1945 alussa Törnqvist luo-
pui näistä tehtävistä ja alkoi hoitaa kokopäiväisesti Kunnallisen keskustoi-
miston sihteerin tehtäviä.

Kaupungin- 
reviisoriksi  
Sigfrid Törnqvist
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Tilintarkastajatutkinnon Törnqvist oli suorittanut vuonna 1933. 
Samana vuonna hänet oli otettu Suomen Kaupunkiliiton talousar-
vio- ja kirjanpitokomitean jäseneksi ja sihteeriksi. Hän toimi myös 
vuosittain Suomen kaupunkiliiton määräämänä tilientarkastajana 
10–20 kaupungissa ja kauppalassa sekä ruotsinkielisen kunnallisjär-
jestön vastaavissa tehtävissä 10–16 kunnassa.105 Myös Törnqvistillä 
oli kirjallista tuotantoa: hän oli laatinut vuonna 1932 tutkielman Jul-
kisten menojen jakaantuminen valtion ja kuntien kesken ja viisi vuotta 
myöhemmin ruotsinkielisen oppikirjan kunnallisesta kirjanpidosta. 
Sotavuosina hän laati käsikirjaa liikevaihtoverosta ja hahmotteli ta-
poja korvata sotavahinkoja ruotsinkielisillä seuduilla.106 Hän toimi 
myös Svenska medborgarhögskolanissa vakinaisena julkisen talou-
den opettajana sekä vt. opettajana kameraalisessa tilitys-opissa ja 
organisaatio-opissa. 

Johtolinjan 
kaivu käynnissä 
Siltasaarenkadulla. 
Tilien ja hallinnon 
tarkastuksessa 
tietyt kysymykset 
tuntuvat toistuvan 
vuosikymmenestä 
toiseen. Kaupungin 
katuverkko piilottaa 
alleen erilaista 
kunnallistekniikkaa. 
Tilintarkastajat 
kiinnittivät jo 1950-
luvulla huomiota 
siihen, että eri 
hallintokunnat ava-
sivat samoja katuja 
peräjälkeen ilman 
mitään koordinaa-
tiota. Ratkaisuja 
tähän kiusalliseen ja 
vaikeasti paran-
nettavaan kau-
punkikuvalliseen 
ja toiminnalliseen 
epäkohtaan haettiin 
vielä 2010-luvul-
lakin. HKM. Väinö 
Kannisto  
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Helsingin kaupungin asioihin Törnqvist oli perehtynyt jo varsin syväl-
lisesti. Jatkosodan aikana hänet oli otettu taksoituslautakunnan sekä tulo- 
ja omaisuusverolautakunnan jäseneksi.107 Vuoden 1945 alusta Törnqvist 
johti taksoituslautakuntaa, johon kuului myös kaupunginreviisori Fellman. 
Työn alla oli suuria kysymyksiä, sillä vuonna 1947 kunnallisverotuksessa 
siirryttiin valtion toimittamaan ennakkoperintään.108 Törnqvist oli nimi-
tetty asiantuntijajäseneksi myös komiteaan, joka valmisteli kaupungin 
kassa- ja tililaitoksen johtosäännön uusimista.109

Törnqvistillä oli edellytykset saavuttaa Juhana Toiviaisen kaltainen 
arvostettu asema kaupungin organisaatiossa, joka kohtasi alueliitok-
sen, jälleenrakennuksen ja liikennelaitoksen kunnallistamisen kaltaisia 
asioita. Perustavana kysymyksenä saattoi pitää myös yhteiskuntamo-
raalin yleisesti koettua heikkenemistä. Jo ensimmäisessä kertomukses-
saan keväällä 1947 Törnqvist nosti esille kaupungin viranhaltijoiden 
ja työntekijöiden keskuudessa havaittuja väärinkäytöksiä. Myös tilin-
tarkastajien mielestä kontrollia oli ”kaikin käytettävissä olevin keinoin 
tiukennettava”.110 Kaupunginhallitus antoi tukensa revisiolle, koska oli 
mahdollista, että ”asianomaisen esimies tai lautakunta ei ole valvontavel-
vollisuuksiaan hoitanut annettujen määräysten mukaisesti ja niin ollen 
mahdollisesti voi olla vastuunvelvollinen kaupungille siten syntyneestä 
vahingosta”. Törnqvistin toiveen mukaisesti kaupunginhallitus kehotti 
viranomaisia ilmoittamaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä esimiehen 
ja lautakunnan ohella revisiotoimistolle.111

Törnqvistin ensimmäinen kertomus oli voimannäyttö, jossa hän esitti 
näkemyksiään hallinnosta koko sen laajuudessaan, aivan kuten Toiviai-
nen keväällä 1931. Kaupungin asettamille komiteoille Törnqvist halusi 
määräajat – esimerkkinä hän mainitsi kassa- ja tililaitoksen uusimista 
pohtivan komitean, jota puheenjohtaja, rahatoimenjohtaja Erik von 
Frenckell ei ollut kutsunut koolle kertaakaan. Kaupungin eri laitosten 
välistä yhteistoimintaa oli tehostettava ja virastojen ja laitosten päälli-
köille oli määrättävä vastaanottoaika. Konsulttiyhtiöiltä tilattujen kallii-
den rationalisointitutkimusten sijaan oli ”pyrittävä siihen, että kaupun-
gin laitoksissa henkilöstön oma aloitetoiminta ja eri laitosten johtajien 
välinen yhteistyö tulisi tehokkaammaksi”.

Törnqvistin taksoituslautakunta ja eräät muut lautakunnat olivat jo 
toimeenpanneet viranhaltijoilleen ja etenkin uusille työntekijöilleen ope-
tuskursseja. Kaupunginreviisori toivoi kaupungin kiinnittävän viranhal-
tijoidensa kunnallishallinnolliseen koulutukseen yleisestikin suurempaa 
huomiota. Järjestelyissä olisi käytettävä Yhteiskunnallista Korkeakoulua 
ja Svenska medborgarhögskolania. Koulutusta tuntuivat kaipaavan aina-
kin rahatoimiston viranhaltijat, sillä työ ”kirjanpito-osastolla on saanut 
tilapäisen ja `toistaiseksi jättävän` leiman. Ripeät otteet asiantilan pikai-
seksi korjaamiseksi olisivat näin ollen tarpeen.” 112

Törnqvistiä kiinnosti työnsä vaikutus. Vuoden 1947 kertomukseen hän 
kirjasi tilintarkastajien ja itsensä edellisvuonna esittämiä ja toimeenpantuja 
ehdotuksia: oli asetettu komitea tutkimaan aloitetoiminnan käytäntöön 
oton edellytyksiä, kassa- ja tililaitoksen johtosäännön uudistamista varten 
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asetettu komitea oli kokoontunut, valtionapujen tilaamista ja perimistä 
oli jonkin verran tehostettu. Toteuttamatta olivat jääneet ehdotukset 
virkamieskunnan jatkokoulutuksen järjestämiseksi ”lukuun ottamatta 
tänä vuonna järjestettävää rationalisoimiskurssia”.113

Kaupunginhallituksen vuonna 1940 polttoainepulan helpottami-
seksi perustaman halkotoimiston henkilökunta oli ilmeisesti virka-
säännön ulkopuolella. Viranhoidossaan se ei noudattanut kassa- ja 
tililaitoksen johtosäännön määräyksiä. Keväällä 1948 Törnqvist penäsi 
ratkaisua oliko halkotoimisto ”jäävä itsenäiseksi, yksinomaan ennakko-
varojen puitteissa toimivaksi, vai olisiko se liitettävä rakennustoimis-
toon vai kiinteistötoimiston metsätalousosastoon, ja sille samoin kuin 
muillekin laitoksille, vahvistettava talousarvio”.114 Tilintarkastajien 
mukaan halkotoimistoon oli tehty pitkäaikaisia pääomasijoituksia, 
joiden rahoittamisesta kaupunginvaltuuston olisi ollut päätettävä.115 
Halkotoimiston neuvottelukunta asettikin elimen asiaa järjestämään. 
Erinäisten vaiheiden jälkeen ja kaupunginvaltuuston puututtua asioi-
hin, väliaikaisen halkotoimiston korvasi toukokuussa 1951 Helsingin 
kaupungin puutavara- ja polttoainetoimisto, jonka pääomasijoituksille 
myönnettiin varat talousarviossa. Toimistolle siirtyi myös halkotoimis-
ton Heinolaan perustama saha.116 

Kaupungin tilintarkas-
tustehtävät lisääntyi-
vät sodan jälkeen kun 
Helsingin Raitiotie- ja 
Omnibus Oy ja Hel-
singin makasiiniosa-
keyhtiö lakkautettiin 
ja niiden toiminnat 
siirrettiin HKL:lle ja 
Helsingin Satamalle.  
Vuoden 1946 suuri 
alueliitos taas nosti 
kaupungin asukas-
lukua 51 000:lla ja 
kasvatti sen pinta-
alan viisinkertaiseksi.  
Haagan kauppala oli 
yksi liitosalueista. Sen 
ja Helsingin kauppa-
torin väliä vuodesta 
1914 kulkenut raitio-
tielinja H lakkautettiin 
vuonna 1953.  
HKM. Grünberg  
Constantin
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Omaisuuden tarkastuksella oli kaupungin revisiotoimessa tärkeä roolin-
sa. Kiinteää omaisuutta tarkasti rakennusmestarivaltainen ja irtaimistoa 
heterogeenisempi ja lukuisampi  luottamusmiestarkastajisto. Revisioni-
konttorin johtosääntö oli määrännyt sen tarkastettavaksi, että kaupun-
gin kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta pidetään säädettyjä luetteloita 
ja toisaalta toimittamaan kaupungin kassojen, varastojen ja irtaimen 
omaisuuden inventtauksia. Irtaimen omaisuuden tarkastajat laativat 
oman kertomuksensa, mutta antoivat tärkeitäkin tietoja, ”asian laatuun 
katsoen”, pelkästään revisiotoimiston tietoon sihteerinsä kautta. Vuonna 
1945 irtaimen omaisuuden tarkastajien sihteerinä toimi reviisori Veh-
mersalo.117

Törnqvist piti vuositilintarkastajien ja irtaimen sekä kiinteän omai-
suuden tarkastajien johtosääntöjä vanhentuneina ja hänen aloitteestaan 
kaupunginhallitus asetti marraskuussa 1948 komitean valmistelemaan 
uutta tarkastussääntöä.118 Taustalla oli vuoden 1949 alusta voimaan as-
tuva uusi kunnallislaki ja toisaalta kaupunkiliiton laatima tilintarkastus-
sääntö. Komitean puheenjohtajana toimi tilintarkastajien puheenjohtaja, 
pankinjohtaja V. V. Sipi ja jäseninä revisiotoimistosta Törnqvist ja Wiher-
heimo. Komitean tulkinnan mukaan ”vuositilintarkastajien toiminnassa 
pääpaino oli kohdistettava kunnallishallinnon yleiseen toimeenpanoon 
ja sen tarkoituksenmukaisuuteen ja kaupunginreviisorin toiminnassa 
nimenomaan sen taloushallinnon oikeellisuuteen ja tarkoituksenmukai-
suuteen.” Komitea korosti, että yksityinen vuositilintarkastaja ei saa an-
taa sanomalehdistölle tietoja tarkastustyössä havaitsemistaan seikoista, 
vaan ne oli esitettävä vuositilintarkastajien yhteisessä kokouksessa tar-
kastuskertomuksessa mainittaviksi.119

Tohtoreita ja  
pohjoismaisia  
yhteyksiä
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Tilintarkastajien keskuudessa oli harjoitettu politikointia. Kun 
komitea ehdotti tämän vuoksi tilintarkastajien määrän alentamista 
12:sta yhdeksään, tilintarkastajat eivät tätä hyväksyneet, koska ”nii-
den mielipideryhmien luku, joilla nyt on ollut edustajansa vuositilin-
tarkastajien joukossa, edelleenkin vähenisi. Tällaista ei voitane pitää 
kunnan jäsenen edun mukaisena.” Puheenjohtaja Sipi oli eri mieltä: 

Mitkään ryhmä- ja puoluenäkökohdat eivät saisi vuositilin-
tarkastajien varsinaisten tehtävien suorituksessa olla toimintaa 
vaikeuttamassa. On luonnollista, että mitä pienempi suoritta-
jamäärä on, sitä helpompi vuositilintarkastajien on sopeutua 
yksituumaiseen, puhtaasti asiallisiin perusteisiin pohjautuvaan, 
kaikki ryhmä- ja puoluenäkökohdat välttävään tarkastustoi-
mintaan, ja sitä helpompi vuositilintarkastajien on päästä ker-
tomukseen, joka on asiallinen, täsmällinen ja mahdollisimman 
vähän sovittelujen tulos.120

 
Kaupunginhallitus muutti komitean esitystä siten, että tilintarkasta-
jien määrä pysyi entisenä. 

Revisiotoimiston ja sen päällikön nauttima arvostus ja vaikutusvalta 
kaupungin asioihin saavuttivat huippunsa Törnqvistin pitkän toimi-
kauden alkupuoliskolla. Sen saattoi lukea jo Törnqvistin komiteateh-
tävistä, joiden nimet kertoivat ajankohtaisista teemoista: kaupungille 
uusia tulonlähteitä; rationalisoimistoimikunta; kirjastoasia; kaupungin 
hankintakysymys kokonaisuudessaan; neuvottelukunta kunnallisen ja 
kirkollisen veronkannon yhdistämisestä; ammattikoululaitoksen ke-

Sigfrid Törnqvist 
(1901–1968) kuvat-
tuna Unioninkatu 
22:n työhuonees-
saan vuonna 1964. 
Törnqvist johti 
revisiovirastoa yli 21 
vuoden ajan. Kaksi-
jakoisen kautensa 
alkupuoliskolla 
hän otti aktiivisesti 
osaa kaupungin 
taloushallinnon 
kehittämiseen, 
mutta poliitikoilta 
1950-luvun lopulla 
saamansa näpäy-
tyksen jälkeen hän 
esiintyi kaupungin-
reviisorinakin varo-
vaisemmin. Korkean 
työmoraalinsa hän 
säilytti loppuun 
saakka. HKM.
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hittäminen; viranhaltijoiden kouluttamisen tehostaminen; työtehoneu-
vottelukunta. Näiden lisäksi reviisori Wiherheimo oli pohtimassa ulos-
ottolaitoksen perimistyön tehostamismahdollisuuksia.121 Säästäväisyyttä 
ja kustannustehokkuutta Törnqvist korosti myös kunnallishallinnon 
luentosarjassa vuonna 1952: ”Jokaiseen työtuntiin, materiaalin käyttöön, 
rahavarojen käsittelyyn ja valvontatehtäviin liittyy itse asiassa pyrkimys 
saavuttaa vähin kustannuksin mahdollisimman hyvä tulos.”122 Neljä 
vuotta myöhemmin Törnqvist aloitti vuosittaiset neuvottelutilaisuudet, 
joihin hän kutsui kaupungin kaikki kamreerit ja talouspäälliköt.123 Tra-
ditio siirtyi hänen seuraajilleen.

Kaupunginrevii-
sori Törnqvist 
teki lukuisia 
aloitteita, joista 
yksi johti Helsin-
gin kaupungin 
laitosten yhtei-
seen aloitekam-
panjaan vuonna 
1949. HKM. 
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Reviisori Wiherheimo väitteli vuonna 1950 otsikolla Yhteisön toi-
minta Helsingin kaupungin taloudessa vv. 1809–1875. Kaupunki julkaisi 
kirjan uuden julkaisusarjansa Helsingin kaupungin julkaisuja—Skrifter 
utgivna av Helsingfors stad ensimmäisenä teoksena. Sivutoimenaan 
Wiherheimolla oli lupa hoitaa Yhteiskunnallisen Korkeakoulun profes-
suuria, kunhan se ei häirinnyt hänen vakinaisia virkatehtäviään. Vuoden 
1952 Wiherheimo piti virkavapaata ulkomaille suuntautuneen opin-
tomatkansa vuoksi. Mainitun kaupungin julkaisusarjan toinen painate 
oli vuonna 1951 ilmestynyt Törnqvistin väitöskirja Kommunens finans-
förvaltning med hänsyn till kommunallagens 106§ 2 mom, joka oli Åbo 
Akademin valtiotieteen laitoksen ensimmäinen politiikan tutkimuksen 
väitöskirja.124 Wiherheimo laati vielä 1950-luvulla Kirjanpidon aapisen 
ja toisen, täydennetyn painoksen vuonna 1946 ilmestyneestä oppikir-
jastaan Hallinnon talouslaskennan yleisperusteet. Molemmissa hänellä oli 
kanssakirjoittajanaan revisiotoimiston apulaisreviisori Annikki Ilvonen. 
Kirjoista otettiin uudistetut painokset vielä 1960-luvulla. 

Törnqvistin aikana vakiintuivat myös pohjoismaiset kontaktit. Kassa- 
ja tililaitoksen uusimiskomitean työvaliokunnan puheenjohtaja Törn-
qvist ja sihteeri, apulaiskaupunginkamreeri K. Hj. Storkäll tekivät maa-
liskuussa 1948 opintomatkan Ruotsiin.125 Seuraavana vuonna Törnqvist 
tutustui Kööpenhaminassa talousarviokysymyksiin, Taylorix- ja muiden 
uusien kirjanpitomenetelmien käyttämiseen kuntien kirjanpidossa sekä 
kaupunkien varainhoidon kontrolliteknillisiin kysymyksiin. Apulais-
reviisori Aili Kinnunen kävi opintomatkalla Ruotsissa vuonna 1946. 
Seuraavana vuonna hän sai hakemansa reviisorin viran. Kinnunen oli 
toimiston ensimmäinen naisreviisori, mutta myös esimerkki mahdol-
lisuudesta nousujohtoiseen uraan toimiston sisällä. Revisioapulaiseksi 
hän oli tullut jo Winterin aikana vuonna 1920, Fellmanin aikana hän 
toimi kirjaajana vuodet 1937–1943, jonka jälkeen hänestä tuli apulais-
reviisori.126 Kinnunen osallistui vuonna 1949 Norges by og herredskas-
seferbundin 30-vuotisjuhlakokoukseen ja tutustui Oslon kunnalliseen 
revisiolaitokseen. Matkalla hän perehtyi myös Sahlgrenin sairaalan ti-
lienpitoon Göteborgissa.127

Göteborgissa Kinnunen keskusteli sikäläisen kaupunginreviisorin 
kanssa mahdollisesta pysyvämmästä pohjoismaisten kunnallisreviisorien 
tietojen vaihdosta. Työskentelytavat, kulttuuri ja ennen kaikkea kunnallis-
elämän samantapaiset piirteet puhuivat yhteistyön puolesta. Göteborgin 
kaupunginreviisorin aktiivisuuden ansiosta ensimmäinen, Tanskan Kom-
munerevisionin isännöimä kokous pidettiin vuonna 1954. Helsingistä 
sinne osallistuivat Törnqvist ja Kinnunen. Tuolloin päätettiin, että kolmi-
päiväiset kokoukset järjestetään joka toinen vuosi. Samalla valittiin kusta-
kin maasta yhdysmiehet varamiehineen. Kokouksiin osallistuvien piiri oli 
rajattu esimiesasemassa oleviin reviisoreihin. Kun aikaisempiin kokouk-
siin osallistuneilla oli etuoikeus ilmoittautua, huomattava osa osanottajista 
pysyi vuosien kuluessa samoina. Tämä vahvisti verraten kiinteitä yhteyksiä. 
Kokouksissa jakaannuttiin työryhmiin ja pidettiin esitelmiä. Kokousten 
välillä käytiin kirjeenvaihtoa ja tehtiin vierailujakin.128
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Tarkastusviraston ja sen edeltäjien 
tilat ovat sijainneet noin 80 vuo-
den ajan Senaatintorin ja Kauppa-
torin välisissä kortteleissa. Virasto 
on toiminut vuodesta 1982 lähtien 
Unioninkatu 25:ssa (viisikerroksi-
nen rakennus kuvan vasemmassa 
laidassa). HKM. H. Havas 
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Revisiotoimiston tarkastajille oli jo ennen sotia osoitettu joitakin tilintarkastus-
tehtäviä yhteisöissä ja yhtiöissä, joihin kaupungilla oli määräävä intressi. Tällaisia 
olivat 1950-luvun kuluessa Huoltokassan hoitokunta, Suomenlinnan Liikenne 
Oy, Teollisuuskeskus Oy, Helsingin Sokeaintalo-säätiö, Sibelius-viikon säätiö, 
Palace-Hotel Oy, Kiljavan Parantola Oy, Jääkenttä-säätiö, Pohjolan Pesula Oy, 
Helsingin yliopistollinen keskussairaalaliitto ja Suomen Messut Osuuskunta. 
Sen jälkeen kun asuntotuotantokomitea oli perustettu vuonna 1952, erilaisten 
asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden määrä kasvoi ripeästi – aluk-
si Maunulassa, Käpylässä, Ruskeasuolla ja Herttoniemessä. Tarkastustehtäviä 
hoitivat enimmäkseen reviisorit Vehmersalo ja Wiherheimo, ja edellisen jäätyä 
eläkkeelle myös reviisorit Olavi Salmi ja Einar Lehto. 

Revisiotoimiston ote yhtiöistä vahvistui kahdella tapaa. Syksyllä 1953 
kaupunginhallitus velvoitti – Törnqvistin aloitteesta – yhtiöiden tilintar-
kastajia, mikäli havaitsevat yhteisöjen toiminnassa huomautettavaa, ilmoit-
tamaan asiasta revisiotoimistolle tai kaupunginhallitukselle. Kaksi vuotta 
myöhemmin kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen, että yhtiöiden 
tilintarkastustehtäviin oli ensisijaisesti valittava revisiotoimiston virkamie-
hiä, jotka edustivat tilintarkastuksellisesti kaupungin hallinnon korkeinta 
ammattitaitoa.129 Vuosien kuluessa tarkastuskohteiden määrä vain lisään-
tyi. Tehtävät työllistivät reviisoreita, mutta toivat myös mukavan lisän vir-
kamiehen palkkaan. Nuori reviisori Lassi Lappalainen tuli 1960-luvulla 
tavallisesti aina kahdeksalta töihin, koska lähti ”sitten aina toista hommaa 
tekemään – – mutta ne oli silloin tehtävä, tosin eri korvausta vastaan. Yli-
töitähän siitä tuli.”130

Tilintarkastus- 
tehtäviä kaupungin  
yhtiöissä
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Revisiotoimiston johtosääntö vuodelta 1949 vanheni nopeasti. 
Kaupungin toiminta laajentui, mutta myös toimiston työ muuttui 
kustannuslaskennan, kantaomaisuuden kirjanpidon ja muun tilitoi-
minnan monipuolistuessa. Henkilökuntaa lisättiin jonkin verran, 
mutta haasteisiin pyrittiin vastaamaan ennen kaikkea työmuotoja ra-
tionalisoimalla, henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksia tiukentamalla 
sekä jatkokoulutuksella. Törnqvist arvioikin tarkastustyön tehostu-
neen ja kehittyneen tarkoituksenmukaisemmaksi. Toimiston palve-
luksessa työskenteli kuusi reviisoria, lakimies, kuusi apulaisreviisoria 
ja avustavaa henkilökuntaa kuten reviisorin apulaisia.

Revisio sai uuden johtosäännön vuoden 1957 alusta. Toimisto 
muutti tuolloin nimensä revisiovirastoksi ja reviisorin apulaisen vi-
rat muutettiin laskentatarkkaajan viroiksi. Törnqvist oli halunnut 
keventää työtaakkaansa, sillä ”kehitys oli johtanut siihen, että myös 
apulaisreviisoreilla on määrätyt itsenäiset tarkastusalueet”, ja heidän 
ohjaamisensa oli jäänyt laitoksen esimiehelle. Tämän vuoksi yksi 
reviisorin viroista muutettiin apulaiskaupunginreviisoriksi. Paikan 
saanut reviisori, kauppatieteiden maisteri Osmo Lehtosuo oli ”vir-
kaan täysin pätevä” ja hän oli ”erittäin ansiokkaasti suorittanut hä-
nelle kuuluvat tehtävät ja omaa myös tätä virkaa varten tarvittavat 
henkilökohtaiset ominaisuudet sekä johtamistaidon”.131 Johtamisesta 
hänellä oli näyttöä myös kenttätykistörykmentti 9:n I patteriston ko-
mentajana. Lehtosuo siirtyi jo puolen vuoden kuluttua kaupungin-
kamreeriksi. Einar Lehto nimitettiin apulaiskaupunginreviisoriksi ja 
hänen paikan reviisorina sai KTM Olavi Wickstrand, joka oli myös 
lentäjäeversti.132

Ruskeasuon asuinaluet-
ta vuonna 1955. Etualal-
la Raisiontien vuokra-
taloja. Helsinki helpotti 
suurta sodanjälkeistä 
asuntopulaansa omalla 
asuntotuotannolla. 
Kaupungin arava-vuok-
rataloista muodostettiin 
kiinteistöosakeyhtiöitä, 
joiden toiminnasta re-
visiotoimisto sai aluksi 
niukasti tietoa. Tämän 
vuoksi kaupunki nimitti 
1950-luvun puolivälistä 
alkaen yhtiöiden tilin-
tarkastajiksi reviisorei-
ta.  Kiinteistöyhtiöiden 
ja kaupungin säätiöiden 
tilintarkastustehtävien 
osoittamista reviisoreil-
le arvosteltiin 1980-lu-
vulta alkaen. Järjes-
telmästä luovuttiin 
lopullisesti 1990-luvun 
lopulla. HKM.  
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Kaupunginvaltuustossa ilmeni 1950-luvun puolivälissä tyytymättö-
myyttä revisiolaitokseen, vaikka valtavirta katsoi tilintarkastuksen 
tehneen tunnollista ja hyvää työtä.133 Valtuutettu, toimitusjohtaja 
Janne Hakulinen halusi syksyllä 1956 huomion kiinnittämistä ra-
hojen tarkoituksenmukaisen käytön tarkastukseen, ”puhumattakaan 
siitä, että tilintarkastus pyrkisi nimenomaan antamaan ikään kuin 
suuntaa kaupungin johdolle”. Valtuuston saama ”tilintarkastajien 
lausunto ja revisiotoimiston kertomus näyttävät kulkevan liian pal-
jon pienten asioiden merkeissä ja varsinaiset suuret asiat ovat jääneet 
tarkastamatta”.134

Revisioviraston tulevaisuutta ohjaava keskustelu käytiin loka-
kuussa 1959. Tuolloin valtuusto jätti myöntämättä vastuuvapauden 
asuntotuotantokomitean, asiamiestoimiston ja rakennusviraston ka-
turakennusosaston sekä sähkölaitoksen avoimeksi todettujen kysy-
mysten osalta. Kyse oli eräänlaisesta hallintoa kohtaan osoitetusta 
epäluottamusennätyksestä, jota kohti revisioviraston ja tilintarkasta-
jan kertomukset olivat edellisvuosina huolestuttavasti kehittyneet.

Kertomukset esitteli kaupunginjohtaja Lauri Aho, joka totesi ne 
tuntuvasti suppeammiksi kuin edellisvuonna. Myös hallintoon koh-
distuvat asialliset huomautukset tuntuivat vähäisemmiltä. Kaupun-
ginhallituksen jäsenet eivät kuitenkaan olleet ”joka kohdassa yhtä va-
kuuttuneita kuin vuositilintarkastajat vastuuvapauden myöntämättä 
jättämisen aiheellisuudesta”. Sen kieltäminen asutuslautakunnalta ”ei 
olisi asiallisesti perusteltua. Vielä enemmän, se olisi kohtuutonta ja 
epäoikeudenmukaista luottamusmiehiä kohtaan, jotka pitkän aikaa, 
useat toistakymmentä vuotta yhtä mittaa ovat tehneet epäitsekästä, 
uhrautuvaa ja varsin menestyksellistä työtä. Ymmärrän hyvin heidän 

Ainutlaatuinen  
kiitos ja tunnustus
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ilmaisemansa katkeruuden kun heille nyt työnsä päättyessä on ehdo-
tettu annettavaksi näin ainutlaatuinen kiitos ja tunnustus. ” Vastuu-
vapautta ei Ahon mukaan pitänyt kieltää ilman painavia syitä. Vaikka 
sen ”avoimeksi jättämisen ei välttämättä tarvitsekaan merkitä asian-
omaisen lautakunnan tai laitoksen diskriminointia, on se kuitenkin 
vakava asia, kohdistuu se sitten luottamusmieheen tai virkamiehiin”.

Valtuustokeskustelu kävi vuolaana. Varapuheenjohtaja Modeen 
vaati tilintarkastajilta täsmällisempää kieltä, kun nämä lausuivat 
käsityksiänsä valtuuston päätettäväksi. Kun valtuutettu Loimaranta 
muistutti, että huomiota kannattaisi kiinnittää siihenkin, millaisilla 
asiatiedoilla revisiovirasto ruokki tilintarkastajia, keskustelu kääntyi 
revisioviraston asemaan. Erik von Frenckell muistutti, ”ettei revision 
tarkoituksena ole kriminalisoida tapauksia, jotka sittemmin paljas-
tuvat ei-kriminaaleiksi. Kaupunginreviisori ja reviisorit – enkä puhu 
vuositilintarkastajista, jotka ovat oikeastaan syyttömiä, vaan puhuin 
palkatuista virkamiestarkastajista – ovat syyllistyneet tähän.” Von 
Frenckell oli rahatoimen apulaiskaupunginjohtajana saanut itsekin 
tuta kaupunginreviisorin arvostelua135 ja antoi nyt takaisin: ”Kau-
punginreviisori, jolla on muita yksityisiä toimeksiantoja, pitäisi mie-
luummin jättää ne ja omistaa aikansa kaupungin revisiolle. Ei ole 
oikein, että kun hänellä on ollut niin monta kuukautta aikaa, hän ei 
ole kyennyt selvittämään nyt avoimeksi jätettyjä kysymyksiä.”

Varapuheenjohtaja Rantalan mukaan revisiovirasto esiintyi kuin 
syyttäjä, vaikka sillä pitäisi olla puolueettoman tuomarin asenne. 
”Koko käsittely aina kaupunginvaltuustoa myöten tapahtuu siis re-
visioviraston hatariin ennakkopäätelmiin perustuvien syytösten 
pohjalla”. Keskustelun päätteeksi valtuusto kehotti tilintarkastajia 
harkitsemaan keinoja revisiotoiminnan tehostamiseksi siten, että 
valtuusto saisi ”entistä täsmällisemmän selvityksen kaupungin talou-
denpidossa vuositilintarkastuksen yhteydessä havaituista oleellisista 
puutteista”.136

Kaupunki asetti toimikunnan pohtimaan keinoja revisiotoiminnan 
tehostamiseksi ja vastaavia muutosehdotuksia kunnallisiin johtosään-
töihin ja kunnallislakiin. Valtuuston puheenjohtajan Teuvo Auran 
johtamaan toimikuntaan kutsuttiin vuositilintarkastajien puheenjoh-
taja ja sihteeri, mutta ei lainkaan revisioviraston edustajaa.137 Törn-
qvistin hyllyttäminen valmistelutyöstä johtui henkilösyistä, mutta 
ratkaisu heijasteli myös muotoutuvaa linjausta, joka toi reviisoreita 
enää harvoin komiteoiden tai toimikuntien kokoonpanoihin. Sen si-
jaan revisiolta pyydettiin kirjallisia lausuntoja kaupungin organisaa-
tiossa tapahtuvista muutoksista ”aika tavalla säännöllisesti”, etenkin 
taloutta tai tilintarkastusta suoraan koskevissa kysymyksissä.138 

Auran komitea tulkitsi, että kun vakinainen tilintarkastaja eli kau-
punginreviisori suoritti tarkoituksenmukaisuuden selvittämistä, hän 
teki sitä vuositilintarkastajien avustajana, hankkien heille tarpeellista 
aineistoa hallinnon tarkoituksenmukaisuudesta annettavaa tarkas-
tuslausuntoa varten. Varsinainen tarkastustehtävä kuului vuositilin-
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tarkastajille ja tällöin myös kysymysten saattamisen 
valtuuston arvosteltavaksi tulisi tapahtua ainoastaan 
vuositilintarkastajien toimesta.139 Oikeudellisena 
auktoriteettinaan toimikunta piti korkeimman hal-
linto-oikeuden presidenttiä Reino Kuuskoskea ja hä-
nen ”tunnettua kunnallislakikommentaaria”. 

Toimikunta halusi muutoksen myös ”epärehelli-
syystapausten” tutkimisjärjestykseen. Vallitsevan käy-
tännön mukaan revisiovirasto todetessaan tällaisen 
tapauksen suoritti sen johdosta kuulusteluja ja saat-
toi johtosääntönsä mukaisesti asian kaupunginhalli-
tuksen tietoon. Se taas siirsi tavallisesti kysymyksen 
asiamiestoimistolle, joka selvitteli asiaa ja teki oman 
esityksen. Mikäli kaupunginhallitus katsoi, että asi-
asta oli ilmoitettava poliisiviranomaisille, kehotti se 
asiamiestoimistoa tekemään rikosilmoituksen. Tämä 
tarkoitti kolmea erillistä tutkimusta, ensin revisio-
virastossa, sitten asiamiestoimistossa ja viimein ri-
kospoliisissa. Kuitenkaan kaupungin virkamiehillä 
ei ollut poliisivaltuuksia eikä kaupungin asiamies-
toimiston lakimiehillä poliisikoulutusta. Rikospoliisi 
oli jo pidempään korostanut, että myös kaupungin 
hallinnon piirissä tapahtuneiden rikosten tutkimi-
nen vaatii koulutetun poliisikunnan selvittelytyötä. 
Toimikunnan mukaan useissa tapauksissa kaupun-
gin suorittamat kuulustelut olivat olleet omiaan vai-
keuttamaan asian myöhempää käsittelyä ja antoivat 
syyllisiksi epäillyille aikaa, ja mikä tärkeintä, viitteitä 
kuinka vaikeuttaa tekonsa selvittämistä.140

Revisiovirasto sai toimikunnan mietinnöstä tiedon muodollisesti 
vasta tilintarkastajien kokouksessa maaliskuussa 1961. Kun tilintar-
kastajat olivat toivoneet, että kaupunginreviisori selostaisi näkökan-
taansa asiassa, Törnqvist esitti laajan katsauksen tilintarkastuksesta 
ja revisioviraston osuudesta siinä. Toimikunnan mietinnöstä hän 
totesi, että puheenjohtaja Aura oli antanut hänelle suullisen va-
roituksen sen johdosta, että hän oli maininnut siitä tilintarkastaja  
Collianderille sekä apulaiskaupunginreviisori Lehdolle ja reviisori 
Wiherheimolle työn vielä ollessa kesken.141 Törnqvist antoi kirjalli-
sen lausuntonsa tilintarkastajille kesäkuussa 1961, mutta nämä tote-
sivat sen niin laajaksi, ”ettei sen käsittelyyn voitu ryhtyä”.142

Vuositilintarkastajat olivat varsin tyytyväisiä toimikunnan mietin-
töön, myös siksi, että se ehdotti sihteerin viran perustamista heille ja 
määrärahan merkitsemistä kaupungin talousarvioon revisioviraston 
käytettäväksi erikoistarkastuksia ja asiantuntijapalkkioita varten ti-
lintarkastajien määräyksen mukaisesti. Revisioviraston oli annettava 
myös määräajoin tilintarkastajille kirjallisia ilmoituksia jatkuvan ti-
lintarkastuksen yhteydessä todetuista oleellisista puutteellisuuksista 

Vuositilintarkastajat revisioviras-
ton kokoushuoneessa 22.2.1961. 
Tilintarkastajat valittiin vuoteen 
1977 asti vuodeksi kerrallaan, 
mutta avainhenkilöiden vaihtu-
vuus oli sotien jälkeen pientä. 
Puheenjohtaja Matti Kaleva 
(pöydän päässä), sihteeri Veikko 
Kanerva (puheenjohtajasta 
oikealle) ja jäsenet Kurt Hjelt 
(3. oikealta), Martta Mustakallio 
(2. oikealta), ja Karl Andersson 
(1. vasemmalta) tekivät pitkän ja 
arvostetun työrupeaman luotta-
mustoimessaan. Tav.

Marian sairaala oli kaupungin 
ensimmäinen oma sairaala. 
Sittemmin kaupungin sairaala-
toimi laajeni Kivelän ja Laakson 
sairaaloihin. 1950- ja 1960-lu-
vuilla kaupungin tilintarkastajat 
kiinnittivät toistuvasti huomiota 
siihen, että Helsinki ei käyttänyt 
yliopistollisen keskussairaalan 
paikkoja maksuosuuksiaan vas-
taavasti. HKM. Eino Heinonen 
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kaupungin talouden hoidossa. Näin tilintarkastajat saattoivat 
saada jo pitkin tarkastusvuotta tarpeellisia tietoja sekä hank-
kia niihin lisäselvityksiä. Asioiden tutkiminen ei ruuhkautuisi 
”nykyiseen tapaan lyhyeen aikaan ennen tarkastuskertomuksen 
valmistumista”.143 Kahdesta rinnakkaisesta kertomuksesta luo-
pumiseen oli perustellut syyt myös kaupunginvaltuuston työn 
kannalta. 

Törnqvist oli turhaan lobannut omia näkemyksiään ja ha-
kenut tukea kaupungin entisen asiamiehen Cavoniuksen tul-
kinnoista. Kaupunginreviisorilta oltiin viemässä myös oikeus 
itsenäisesti ilmoittaa kaupunginhallitukselle tai valtuustolle vää-
rinkäytös- tai korvausasioissa. Törnqvist sopeutti revisioviraston 
vuosikertomusta tuleviin oloihin heti kun valtuusto oli keväällä 
1962 hyväksynyt uuden tarkastussäännön ja revisioviraston joh-
tosäännön. Niiden voimaantulo lykkääntyi kuitenkin valitus-
prosessin takia vuosilla. Valittajien päämies Janne Hakulinen oli 
periaatteessa samoilla linjoilla kuin Törnqvist ja perusteli kanto-
jaan Cavoniuksen tulkinnoilla vaikka useissa muissa yhteyksissä  
Hakulinen oli esiintynyt revisioviraston kärkkäänä arvostelijana.144

Kun kaupunginre-
viisori tai reviisori 
kuulusteli väärin-
käytöksistä epäiltyjä 
tai todistajia, oli 
läsnä aina myös 
toinen virkamies.  
Myöhemmin 
kuulusteluja myös 
nauhoitettiin. 
Kuulustelut jätettiin 
kokonaisuudessaan 
poliisin tehtäväksi 
1960-luvun alussa. 
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Revisiovirasto oli joutunut 1950-luvulla toimistokiertolaiseksi. En-
sin osa väestä muutti vuonna 1955 rahatoimiston yhteydestä Unio-
ninkatu 20:een. Vuonna 1960 revisiovirasto jätti rahatoimiston ta-
lon ja muutti viereiseen nk. apteekin taloon Unioninkatu 23:een. 
Henkilöstöä jäi yhä tänne kun viraston pääpaikka muutti seuraavana 
vuonna Unioninkatu 22:een. Postipankin valkoisen talon vieressä si-
jainneessa nk. Salingren talossa virastolla oli käytössään kokonainen 
kerros. Siellä työskentelivät useimmat reviisorit, kaupunginreviisori 
ja myös viraston lakimies. Mutta esimerkiksi reviisori Wickstrand is-
tui sähkölaitoksella, sairaalavirastossa oli yksi apulaisreviisori ja pari 
laskentatarkkaajaa, satamassa vain laskentatarkkaaja. Rahatoimistoa 
tarkastettiin rahatoimiston ylimmässä kerroksessa. Virastoihin sijoi-
tetut tarkastajat tekivät jatkuvaa tarkastusta, jossa yhdistyi sisäinen 
ja ulkoinen tarkastus, painopisteen ollessa edellisessä. Kun Kallion 
virastotalo valmistui vuonna 1965, revisiovirasto muutti talon kol-
manteen kerrokseen.  

Reviisorina elokuussa 1961 aloittanut Lassi Lappalainen kertoo 
työmenetelmien olleen ”ajan tasalla, ei minkäänlaista homehtunei-
suutta”. Törnqvist seurasi tarkoin tarkastusalan kehitystä, samoin re-
viisori, KHT Olavi Salmi hyvine yhteyksineen ja tuoreine tietoineen. 
Salmen oma suhde tarkastettavaan tilinpitäjään oli joutunut suuren-
nuslasin alle, mutta hän selvisi kaupunginhallituksen huomautuksella 
ja 10 000 markan maksukehotuksella kaupungin rahatoimistoon, 
koska oli pitänyt autoaan vuosikausia rakennusviraston puhtaanapi-
to-osaston varastossa. Revisiovirastossa monet pitivät tuottamuksel-
lisuutta sinänsä lievänä, vaikka tapaus johti pitkäkestoisten ”tarkas-
tussuhteiden” uudelleenarviointiin.145 

Uutta johtosääntöä  
odotellessa
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Revisiovirasto paljasti vuonna 1962 tositetarkastuksen perus-
teella Vallilan ammattikoulun rehtorin ja apulaisrehtorin naami-
oineen tilaamansa valmiit televisiot ammattikoulun rakennus-
sarjaksi.  Laitteet löytyivät rehtoreiden kotoa. Saatuaan tiedon 
epäilystä Törnqvist ei suorittanut kuulusteluja, kuten vielä aikai-
semmin olisi tehnyt, vaan pisti asian eteenpäin. Poliisi selvitti 
asian. Apulaisrehtori sai ehdollista, mutta ”rehtori kuoli Kivelän 
sairaalassa, sai infarktin välittömästi”, muistelee opetustointa tar-
kastanut Lappalainen.146 Tämänkaltaiset tapaukset olivat kuiten-
kin harvinaisia. 

Reviisorit suosivat suullisia huomautuksia, jotka yleensä myös 
toimivat, sillä harva virkamies halusi riskeerata pullikoinnin seu-
rauksilla. Kirjallisia muistutuksia tehtiin harvoin, lähinnä up-
piniskaisten asiakkaiden kohdalla. Laitoksia ja virastoja kiertä-
essään reviisori Lappalainen huomasi, että suullisia neuvoja oli 
noudatettu usein äärimmäisen tarkasti: ”Revision pelko oli vii-
sauden alku”. Reviisorien ohjeet olivat osin niin ”riivatun tark-
koja”, että Lappalainenkin saattoi ”syyllistyä” oma-aloitteisesti 
keventämään ”sitä älytöntä” kontrollia – huomioituaan kustan-
nusten ja vaivan suhdetta asian merkityksellisyyteen.147 

Revisiovirasto 
muutti vuonna 1965 
vastavalmistunee-
seen Kallion virasto-
taloon. Talon naa-
puriksi nousi pari 
vuotta myöhemmin 
Kaupunginteatteri, 
joka yllätti kustan-
nuksillaan kuten 
muutkin kaupungin 
suuret 1960-luvun 
rakennushankkeet 
jäähallista alkaen. 
HKM. SKY–FOTO 
Möller
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Kaupunginreviisori Törnqvist oli vakavamielinen ja 
hiukan eristäytyväkin johtaja, omista asioistaan hän ei 
alaisilleen puhunut. Reviisoreista kaikki eivät pärjänneet 
hänen kanssaan, sillä ”hänellä oli oma mielipide asioista 
ja siitä ei sitten keskusteltu”. Niilo Puisto työskenteli 
tämän vuoksi toisessa rakennuksessa. Kaupungilta saa-
maansa näpäytystä Törnqvist ei jäänyt murehtimaan. 
Itse asiassa hän näki 1960-luvun puolivälissä, että kau-
punginhallituksen ja valtuutettujen suhtautuminen revi-
siotoimeen oli muuttunut entistä myönteisemmäksi: ”ei 
ole epäilystä siitä, että perusteellisten kustannusanalyy-
sien ja taloudellisen vastuun merkitys ymmärretään yhä 
paremmin ja että revisiotoimen pyrkimys hillitä kustan-
nusten nousua on saanut enemmän tukea”.148  

Törnqvist ylläpiti monipuolisella tavalla pohjoismai-
sia yhteyksiä ja oli yhä innokas kehittelemään työmene-
telmiä. Satunnaisotantaan perustuva otantamenetelmä, 
josta Tukholman kaupunginreviisori oli innoissaan, so-
vellettiin vaihtelevin tuloksin Helsingissä.149 Tietojen-

Revisiovirasto seurasi aikaansa 
ja hyödynsi ATK:ta tarkas-
tustoiminnassaan sekä edisti 
kaupungin tietojenkäsittelyä 
laajemminkin.  ATK-neuvonpi-
dossa maaliskuussa 1967 esitel-
möi tietojenkäsittelykeskuksen 
(TKK) päällikkö Reijo Mäkelä. 
Pöydän ääressä kuuntelevat 
vasemmalta kaupunginkamree-
ri Osmo Lehtosuo, apulaiskau-
punginreviisori Einar Lehto, 
osastopäällikkö Leena Saarinen 
TKK:sta, apulaisreviisori Ulla 
Haaparinne, kaupunginreviisori 
Sigfrid Törnqvist ja tietokone-
ohjelmoitsija- laskentatarkkaaja 
Marja Pohja. Tav.
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käsittelykeskuksen neuvottelukuntaan Törnqvist oli kuulunut vuodesta 
1960. Sitä johti kaupunginkamreeri Lehtosuo, jonka rahatoimiston 
yhteyteen tietojenkäsittelykeskus vuonna 1961 perustettiinkin.150 Lassi 
Lappalainen opiskeli Kööpenhaminassa asti ATK-järjestelmiä. Ensim-
mäisen tietokoneohjelmoitsija-laskentatarkkaajan Marja Pohjan virka 
muutettiin vuonna 1968 ATK-tarkastajaksi. Ohjelmoinnin valvonta 
vaati tarkkuutta, sillä esimerkiksi moninkertaisiin eläkkeisiin johtaneita 
virheitä oli työläs jäljittää. Virheiden jälkeen revisiovirasto teki sisäistä 
kontrollia tehostavia ehdotuksia tietojenkäsittelykeskuksen toimintaan. 
Viraston ja tilintarkastajien vaikutus kaupungin ATK-ohjelmien kehit-
tämiseen oli muutoinkin merkittävä.151 

Vuositilintarkastajien puheenjohtajana jatkoi koko vuosikymmenen 
Matti Kaleva, veronmaksajien keskusliiton toiminnanjohtaja, joka edis-
tyspuolueen edustajana oli ilmeisen neutraali keskitien kulkija. Kaleva 
oli hyvä seuramies. Hän oli myös yhteistyöhaluinen eikä hänellä ollut 
mitään tarvetta käskyttää revisiovirastoa. Tilintarkastajien sihteeri, vara-
tuomari Veikko Kanerva oli hallitusneuvos sosiaaliministeriössä. Hänet 
muistetaan tarkkana ja ”tavattoman ahkerana puurtajana” sekä taitavana 
kirjoittajana.152  

Reviisori Salmi jäi keväällä 1966 eläkkeelle vuoden etuajassa saa-
tuaan hyvitystä sotapalveluksestaan. Hyvävoimaisena eläkeläisenä hän 
hoiti Tampereen yliopistossa laskentatoimen vt. professuuria useamman 
vuoden. Onni Wiherheimo jäi puolestaan eläkkeelle maaliskuussa 1967. 
Törnqvist olisi voinut ikänsä puolesta jäädä eläkkeelle jo vuonna 1963. 
Hän oli sairastunut syksyllä 1953 vakavasti ja hänen toinen munuaisensa 
oli poistettu. Töihin Törnqvist palasi lähes puolen vuoden sairasloman 
jälkeen. Lääkityksensä vuoksi hän joutui ottamaan päivisin sohvallaan 
15–20 minuutin nokoset. Työmotivaatio säilyi silti loppuun asti. Sigfrid 
Törnqvist kuoli 8.1.1968 ”saappaat jalassa”, joulun edellä saamansa in-
farktin seurauksena. 
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Törnqvistin jälkeen virastopäällikkönä toimi toistaiseksi apulaiskau-
punginreviisori Einar Lehto. Kaupunginreviisorin virka kiinnosti 
päteviä hakijoita. Ansioituneimpien joukosta löytyivät vuositilin-
tarkastajien pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Kaleva ja HYKS:n 
pääreviisori, vuositilintarkastaja Kurt Hjelt. Kaupunginhallitus asetti 
revisiovirastossa hankitun muodollisen ja asiallisen pätevyyden kui-
tenkin etusijalle ja korosti, ”että on erittäin tärkeätä saada aikaan 
hyvä ja vilpitön yhteistyö revisioviraston eri henkilöiden kesken”. 
Tehtävään valittu Lehto oli jo ”tiettävästi onnistunut aikaansaamaan 
tehokkaan ja hyvän ryhmätyöskentelyhengen”.153 Uusi päällikkö oli 
luonteeltaan lupsakka ja hyväntahtoinen juttumies. Viraston ilma-
piiri säilyi jatkossakin hyvänä.154 Kaupunginreviisorista löytyi toki 
vaadittavaa temperamenttiakin. Hän saattoi tulistua herkästi paha-
onniselle virkamiehelle, leppyäkseen pian.155 Lähtöjään Lehto oli 
suutarinpoika Kalliosta.

Lehto oli opiskellut monipuolisesti, jopa kasvatusoppia, ja edeltäji-
ensä Wideniuksen, Toiviaisen ja Törnqvistin tavoin hän välitti tietojaan 
nuoremmille polville. Lehto oli toiminut kirjanpidon, kauppaopin ja 
-oikeuden, liikkeenhoito-opin, yhteiskunta- ja finanssiopin sekä liike-
kirjanpidon opettajana Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa, Yhteis-
kunnallisessa Korkeakoulussa ja Kauppakorkeakoulussa. Kirjallista tuo-
tantoa ”perinteiseksi tilimieheksi” luonnehditulla Lehdolla ei ollut, ellei 
sellaiseksi lasketa hänen teettämäänsä revisioviraston 60-vuotishisto-
riikkia (1971), jonka kokosi viraston kustannustutkija Veikko Pellikka. 

”Tehokas ja hyvä  
ryhmätyöskentely-
henki”
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Apulaiskaupunginreviisoriksi Lehto oli valittu vuonna 1957 vastoin 
Törnqvistin esitystä, sillä kaupunginhallitus korosti tuolloinkin revisio-
virastossa hankittua kokemusta. Lehto itse sai apulaiskaupunginrevii-
soriksi esittämänsä miehen: Reviisori Lassi Lappalainen oli kauppatie-
teilijä ja perehtynyt kunnallistaloudellisiin tietokonesovellutuksiin, ”mitä 
seikkaa on pidettävä tärkeänä nykyisessä revisiotoiminnassa”. Lappalai-
nen oli ansainnut myös Törnqvistin luottamuksen ja suorittanut kau-
punginhallituksen koulutustoimikunnan järjestämän johdon valmen-
nusseminaarin. Haitaksi Lappalaiselle ei voinut laskea myöskään hänen 
sopivaa ikäänsä sukupolvenvaihdosta käyvässä organisaatiossa.156 

Sopivasti uuden johdon astuttua tehtäviinsä saapui korkeimman 
hallinto-oikeuden vahvistus, että Helsingin kaupungin tarkastussääntö 
voitiin uudistaa vuoden 1962 ratkaisujen pohjalta. Uusi sääntö astui voi-
maan vuoden 1969 alusta. Revisiovirasto laati nyt jatkuvan tilintarkastuk-
sen yhteydessä tekemistään havainnoista raportin vuositilintarkastajille 
kolme kertaa vuodessa. Kaupunginreviisori laati tilintarkastajille vielä 
kertomuksen, mutta valtuusto tutustui pelkästään tilintarkastajien ker-
tomukseen kaupungin talouden ja hallinnon tarkastamisesta.157 Vuoden 
1969 alussa ”kuluvan vuoden” tilejä tarkastamaan valitut luottamushen-
kilöt saivat tutustua hyvissä ajoin revisioviraston jatkuvassa tilintarkas-
tuksessa kertyneisiin tietoihin ja niitä koskevaan aineistoon. Aikaisempi 
tiedonvaihto ei ollut yhtä systemaattista ja revisiovirastoa velvoittavaa. 
Vuositilintarkastajien tuore puheenjohtaja Kurt Hjelt oli vakuuttunut, 
että tarkastuskertomuksesta muodostuisi kaupunginvaltuustolle jatkossa 
yhtenäisempi, seikkaperäisempi ja täsmällisempi selvitys.158

Revisiovirasto säilyi päällikkövirastona, ilman valvovaa lautakuntaa. 
Toisaalta kaupunginreviisori tarvitsi kirjeisiinsä myös esittelijän, usein 
apulaiskaupunginreviisorin, allekirjoituksen. Korkeimmat virkamiehet 
reviisorista ylöspäin tekivät töitä valtuuston mandaatilla. Tietyissä hal-
lintoasioissa kaupunginhallituksen yleisjaosto teki kuitenkin päätöksiä 
revisioviraston ”lautakuntana”. Johtosääntönsä mukaan revisiovirasto 
ei enää tarkastanut varainhoidon tarkoituksenmukaisuutta, vaan avusti 
vuositilintarkastajia hallinnon tarkoituksenmukaisuuden valvontaa 
koskevissa asioissa. Lehdon laatimat toimintakertomukset olivat silti 
hyvinkin laajoja ja havainnoivia.159 Hänellä oli kaupunginreviisorina 
mahdollisuus, mikäli ei yhtynyt tilintarkastajien kertomukseen, esittää 
näkemyksensä tilintarkastajien kertomukseen liitetyssä kirjelmässä.160 
Väljähkö määrittely tarkoituksenmukaisuuden valvonnasta ei herättänyt 
lähivuosina tulkintaerimielisyyksiä.  

Revisiovirasto muutti tammikuussa 1973 Kallion virastotalon sisällä. 
Uudet tilat löytyivät A-rapun yhdeksännestä kerroksesta, josta virastolle 
osoitettiin 19 huonetta ja arkistohuone. Arkinen tarkastustyö pysyi en-
tisellään. Henkilökunta opasti virastoissa ja laitoksissa kirjanpitoa, ti-
litystä, varainhoitoa ja sisäisen kontrollin kysymyksiä, mitä Lehto piti 
erittäin tärkeänä osana viraston työtä.161 Kukin reviisori vastasi aluees-
taan ja käytti apulaisinaan tarkastavaa henkilökuntaa, laskentatarkkaajia. 
Vuositilintarkastajat olivat yhä hyvin riippuvaisia revisioviraston työpa-
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noksesta. Reviisorit kirjasivat muistioihin havaintojaan eli arvi-
oivat myös tarkoituksenmukaisuutta ja laativat luonnokset, joita 
käsiteltiin tilintarkastajien jaostoissa. Isomman jutun yhteydessä 
jaosto saattoi käydä kentällä kyselemässä tarkennuksia. Jaostosta 
asia siirtyi yhteiseen kokoukseen, plenumiin, joka valmisteli ke-
väällä tilintarkastuskertomusta.162

Poliittisesti valittujen tilintarkastajien tehtäväksi jäi aiempaa 
selvemmin harkita, mitä johtopäätöksiä muistioista arvasi tehdä. 
Revisioviraston virkamiehet eivät toimineet tilintarkastajien esit-
telijöinä. Vuositilintarkastajien kertomus sisälsikin lopulta hyvin 
vähän revisiovirastosta lähtöisin ollutta tekstiä, lähinnä tilinpitoa 
koskevilta osin. Tilintarkastajien jaostoilla oli toimintasuunnitel-
mat, mutta niistä joustettiin tarpeen vaatiessa ketterästi. Tilin-
tarkastajat saivat virikkeitä yhä enemmän julkisuudesta, sanoma-
lehdistöstä. Revisiovirasto selvitteli näitäkin kysymyksiä, ikään 
kuin toimeksiantoina.163 Vuositilintarkastajien sihteerin tehtävä 
työllisti aikaisempaa enemmän, etenkin tilintarkastajien lisäänty-
neiden tarkastusvierailujen vuoksi.164 Vuosittain he kävivät sosi-
aalivirastossa, terveydenhoitovirastossa ja rahatoimistossa, liike-
laitoksissakin aika tiheästi, koska ”siellä oli kiva käydä”. Yleensä 
tilintarkastajat kuulivat toimitusjohtajan, virastopäällikön tai 
osastopäällikön kertovan yksikön toiminnan talouslukuja, ja pyr-
kivät esittämään tämän jälkeen ”viisaita kysymyksiä”.165

Tilintarkastajat halusivat kokopäiväisen sihteerin, mutta 
joutuivat aluksi tyytymään sihteerinsä Kanervan tehtävän puo-
lipäiväistämiseen ja palkkion kohottamiseen. Sihteerin virka 
perustettiin revisiovirastoon vuoden 1975 alusta. Tehtävään va-
littu apulaisreviisori Urpo Vainionpää toimi samalla irtaimen ja 
kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerinä, joista jälkimmäiset 
toimivat kuitenkin hyvin itsenäisesti. Tilintarkastajien kokouk-
set olivat epämuodollisia ja sen takia ajoittain haastavia muistiot 
ja pöytäkirjat laativalle sihteerille. Sihteeri myös valmisteli ple-
numin ja jaostojen kokoukset, laati kokouskutsuja ja esityslistan 
sekä kirjasi asioita, joita oli syytä käydä läpi jaoston kokouksissa. 
Yleensä kokouksiin osallistui myös revisioviraston johtoa. Sih-
teeri kiersi myös kaikilla virasto- ym. vierailuilla ja vastasi niiden 
käytännön järjestelyistä.166 

Liikennelaitoksen kassa- 
ja tilitoimisto Ilmalassa 
1970. Helsingin kaupun-
gin pääkassa- ja tilivi-
ranomainen oli rahatoi-
misto, jolla oli sivukassa 
mm. sosiaalivirastossa. 
Tämän lisäksi omia kas-
sa-ja tilitoimistoja pitivät 
satamalaitos, teknilliset 
laitokset, liikennelaitos 
ja rakennusvirasto.  
HKM. Unto Laitila

Kaupunginvaltuuston 
oikeistosiipeä 20.12.1972, 
jolloin valtuusto hyväk-
syi seuraavan vuoden 
talousarvion. Revisiovi-
rasto ja tilintarkastajat 
toimivat kaupunginval-
tuuston mandaatilla. 
Valtuusto myös päätti 
tilintarkastajien ker-
tomuksen perusteella 
tilien hyväksymisestä ja 
vastuuvapauden myön-
tämisestä hallinnolle. 
HKM. Kari Hakli.
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Kaupunginreviisori Einar Lehto jäi eläkkeelle vuoden 1975 lopussa. Val-
tuusto valitsi manttelinperijäksi apulaiskaupunginreviisori Lassi Lappa-
laisen. Seuraajakseen ja apulaisekseen Lappalainen sai suosittelemansa 
miehen, talossa viitisen vuotta reviisorin virkaa hoitaneen kauppatieteiden 
maisteri Vesa Ikäheimon, joka suoritti kohta myös HTM-tilintarkasta-
jatutkinnon. Apulaiskaupunginreviisorin ”rooteliin” kuului mm. keskus-
hallinto ja atk-tarkastus. Tarpeen vaatiessa hän toimi kaupunginreviisorin 
sijaisena. Ikäheimon mukaan ”työskentely oli helppoa”. Pienessä talossa 
saattoi tarpeen mukaan pitää koko ajan yhteyttä.167

Muutos Lehdon ajasta Lappalaisen kauteen ei tuonut äkillisiä muu-
toksia viraston toimintaan tai työilmapiiriin. Jo Lappalaisen luonteessa 
oli paljon samaa kuin edeltäjässään. Hän ei nostattanut ”mitään kauheita 
jyrinöitä”, eikä ollut autoritäärinen johtaja. Lappalainen arvosti pohjois-
maisia yhteyksiä ja ATK-pohjaista tarkastustyötä, joihin hän panosti ehkä 
edeltäjäänsä määrätietoisemmin. ”Me pohdittiin täällä monta kertaa, mi-
ten siellä Pohjoismaissa toimitaan, ja mikä on järkevää ja vähemmän jär-
kevää”, muistelee Urpo Vainionpää.  Lappalainen pyrki myös kehittämään 
viraston organisaatiota ja työmenetelmiä, ensiksi viraston tarkastustyön 
suunnittelu- ja seurantajärjestelmää. Työsuunnitelmat tulivat aina tär-
keämmiksi. Kaupunginhallitus luotti Lappalaiseen laskentatoimen kehit-
tämistyöryhmässä ja tietojenkäsittelyneuvottelukunnassa.168

Uuden kunnallislain valmistelu oli talvella 1976 jo pitkällä. Kau-
punkiliitto oli kutsunut Lappalaisen taloushallinnon organisaation ke-
hittämistyöryhmään ja Ikäheimon revisiotoimikuntaan, joka valmisteli 

Juohea siirtymä  
Lassi Lappalaisen  
aikaan
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revisiotoimen ohjeita ja muita säännöksiä sekä laati mallia tilintarkas-
tussäännölle.169 Kunnallislain valmisteluvaihe korosti kotimaisten ver-
taiskontaktien arvoa. Viimein vuonna 1979 kunnallinen tarkastusala sai 
oman yhdistyksen, Kunnalliset Tilintarkastajat, jonka perustajajäsenien 
joukossa olivat kaupunginreviisori Lappalainen ja apulaiskaupunginre-
viisori Ikäheimo.170 Samoihin aikoihin aktivoituivat säännölliset yhtey-
det suurimpien kaupunkien kaupunginreviisorien välillä.

Vuoden 1977 alusta voimaan astuneen kunnallislain johdosta Hel-
singin kaupungin tarkastussääntö uudistettiin. Kaupunki luopui kiin-
teän ja irtaimen omaisuuden luottamushenkilötarkastajista ja samalla 
säntillisestä irtaimistoluetteloiden ja poistojen kirjaamisesta. Revisiovi-
rasto tarkasti irtaimistoluettelot ja hyväksyi poistot, ”sen mukaan kun 
oli suunnitelmissa ja kuinka paljon ehdittiin”. Tilintarkastajien määrä 
nostettiin 12:sta 15:een, jotta yksi jaosto voisi keskittyä kiinteän omai-
suuden tarkastukseen. Kun tehtävään ei löytynyt tilintarkastajien kes-
kuudesta vapaaehtoisia, kiinteän omaisuuden tarkastustehtävät ositettiin 
jaostojen kesken.171 

Kunnallislaki määräsi tilintarkastajat valittavaksi kokonaiseksi val-
tuustokaudeksi. Tätä perusteltiin kansanvallan toteutumisen turvaa-
misella ja luottamusmiesten aseman lujittamisella.172 Tilintarkastajat 
olivat aiemminkin toimineet vähemmän himoitussa luottamustoimes-

Marja-Leena 
Piiroinen ja Ulla 
Haaparinne 
tarkastavat 
rahatoimiston 
kassoja. Tav.   
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saan pitkiä kausia, joten muutoksen vaikutus jäi suhteellisen pieneksi: 
jokakeväinen tilanne, jossa tehtävänsä päättävä ja tarkastusta aloittava 
tilintarkastajisto toimivat samanaikaisesti, toistui nyt vain joka neljäs 
vuosi. Dramaattisempi merkitys tuli olemaan sillä, että tilintarkastajien 
lukumäärän lisäyksen jälkeen jokainen valtuustoryhmä sai nimetä edus-
tajansa tilintarkastajaksi. Vuonna 1981 kunnallislakiin tehdyllä muutok-
sella valtuusto määräsi yhden tilintarkastajista puheenjohtajaksi ja toisen 
varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajien sihteeristä tilintarkastajat saivat 
tehdä ehdotuksen valtuustolle. Sihteerinä vuonna 1976 aloittanut Oiva 
Virta jatkoi tehtävässään kevääseen 1997 eli luottamustilintarkastajains-
tituution loppuun asti. 

Reviisorin työn perusasiat pysyivät vuodesta toiseen samoina.  
Lappalaisen sanoin: 

Siinä on se tilisääntö tai nykyinen taloussääntö, sen määräysten 
noudattaminen, sitten asianomaisen laitoksen johtosääntö, mikä 
on päätösvallan porrastus, että päätösten teko tapahtuu oikeassa 
järjestyksessä, se on siis hallinnon tarkastus, ja hyvin tärkeä osa on 
hankintojen tarkistuksella, varsinkin rakennusvirastossa, ja han-
kintakeskus on ihan oma luku – – ja siinä sivussa tositetarkastuk-
sessa voi paljastua ihan yhtäkkiä, että tossa on kupla.173

Revisio ei tarkastustehtävässään voinut kuitenkaan puuttua joka asi-
aan, vaikka virastopäälliköt katsoivat hyvin herkästi, että ”revisiohan sen 
hoitaa”. Lappalainen piti virastopäälliköille luentoja kaupungin tarkas-

Revisioviraston 
vuonna 1976 
perustettu 
liikuntakerho 
Tiimi vahvisti 
henkilökunnan 
yhteishenkeä 
monin tavoin, 
myös vapunalus-
naamiaisilla. Tav.  
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tusjärjestelmästä ja kontrollista. Niissä hän korosti päälliköiden valvon-
tavastuuta alaistensa työtehtävien hoidosta.174 Työssään revisiovirasto 
noudatti hyvää tilintarkastustapaa. Suhteita ylläpidettiin esimerkiksi 
tapaamalla tarkastettavien virastojen ja yksiköiden johtajia ”pöytäkirjan 
ulkopuolella” työn merkeissä, talousarviosta ja keväällä tilinpäätöksestä 
keskustellen.175 Virastoihin sijoitetut tarkastajat toimivat hyvinä yhdys-
henkilöinä. Keskusteleva, konsultoiva ote toimi revision ennaltaehkäise-
vänä ja tavallaan näkymättömänä työnä. Toisaalta se auttoi tarkastusta 
arvioimaan asioita niiden suhteellisen merkityksen mukaan. Omista ha-
vainnoista ja mahdollisesta tarkastusraportin sisällöstä oli kyettävä vaih-
tamaan ajatuksia, ennen mahdollisia väärinkäsityksiä. Toisaalta tiivis ja 
pitkäkestoinen yhteydenpito tarkastajan ja tarkastettavan välillä muo-
dosti selvän riskitekijän. Revisiovirasto ei asettanut ehdottomia rajoja, 
mutta pyrki kierrättämään reviisoreitaan. Pitkän uran tehneet reviisorit 
ehtivätkin käytännössä tarkastaa kaikkia suurimpia laitoksia:

Ammattireviisori osaa tarkastaa sosiaalivirastoa tai rakennusvi-
rastoa tai metroa tai mitä tahansa, mutta kyllähän se vaatii sel-
laista erikoistietoa, ja ehkä se vie oman aikansa, kun pääsee sisään 
vaikka sellaiseen jättivirastoon kuin sosiaali- ja terveysvirastoon, 
mutta talouden osalta sitä voi tarkastaa.176

Lähimpänä revisioviraston työn tuloksia arvioivat tilintarkastajat, joiden 
puheenjohtaja Kurt Hjelt teki itsekin leipätyönään tilintarkastusta, en-
sin pitkään säästöpankkitarkastuksessa ja nyt HYKS:in reviisorina. Kau-
punginreviisori Lappalainen puolestaan oli HYKS:ssa valtuuston valit-
semana luottamusmiestilintarkastajana. Asetelma oli mielenkiintoinen 
ja tänä päivänä mahdoton. Sikaria poltteleva Hjelt oli totinen ja vakaa 
mielipiteissään. Työasioissa hänet koettiin reiluksi ja avoimeksi. Myös 
tilintarkastajien vuosisuunnitelmat tarkentuivat 1970-luvun puolivälistä 
lähtien. Kaupungin revisiolaitoksen kokonaisnäkemyksellinen ote vah-
vistui, kun tilintarkastajien ja revisioviraston toimintaa saatiin yhden-
suuntaistettua.177 

Tilintarkastajat eivät pääsääntöisesti olleet harjoittaneet foorumiaan 
politikointiin. Vaitiolovelvollisuus ja vain kerran vuodessa tapahtuva 
ulostulo tilintarkastuskertomuksen muodossa eivät houkutelleet tehtä-
viin julkisuushakuisia henkilöitä. Mutta 1980-luvun alussa käytännössä 
yksi julkisuutta häikäilemättä hyväksi käyttänyt ja revisiovirastoon viha-
mielisesti suhtautunut tilintarkastaja sai järkytettyä sitä hyvän tilintar-
kastustavan harmoniaa, jota Helsingissä oli vaalittu. Tilintarkastajien ri-
vit repeilivät ja revisioviraston ja tilintarkastajien kyky yhteistyöhön koki 
pahoja takaiskuja. Järjestelmä osoitti haavoittuvuutensa. Mutta ylen-
määräisen kuohunnan ja asiattomienkin syytösten keskeltä nousi myös 
kauaskantoisia kysymyksiä tilintarkastuksen riippumattomuudesta.     
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”Tilintarkastajat eivät muodosta lautakuntaa tai sitä vastaavaa toimielin-
tä, vaan ovat ns. yksittäisluottamushenkilöitä. Käytännössä vähemmis-
töön tai yksinkin jäänyt tilintarkastaja voi tehdä tilimuistutuksen, jonka 
oikeusvaikutus on sama kuin tilintarkastajien yhteisellä tilimuistutuk-
sella. Tilintarkastaja voi halutessaan suorittaa tarkastustehtäviä yksin.” 
Näin esitelmöi Tampereen kaupunginreviisori marraskuussa 1980 tule-
ville kaupunginvaltuutetuille. Sanomaltaan ajankohtainen paperi päätyi 
myös Helsingin kaupunginreviisorin luettavaksi.178 

Toimittaja Liisa Kulhia valittiin tammikuussa 1981 Helsingin kau-
pungin tilintarkastajaksi. Kulhia oli paljastanut kaupungin ostavan 
Vuosaaren edustalta omaa merihiekkaansa ja innostunut harjoittamaan 
jatkuvaa tutkivaa journalismia kaupungin muistakin asioista. Hän koki 
virkamiesten salailevan ja peittelevän asioita tai esiintyvän vähintäänkin 
välinpitämättömästi. Vuosaaren soranottoa selvitellessään hän uskoi, ”että 
kaupungin sisäisessä suojelujärjestelmässä on yksi aukko”. Kulhia soitti 
kaupunginreviisori Lappalaiselle, joka ottikin hänet vastaan kohteliaasti 
ja muistiinpanoja tehden.179 Selvityspyyntöjä alkoi tulla liukuhihnalta, 
osa aiheettomia. Esimerkiksi Vuosaaren sorakuoppa paljastui kaupungin 
tutkimuksissa Sasekan hiekkavarastoksi, joka oli tehty Oy Lohja Ab.n 
maille. Kaupunginreviisorin kiinnostus laimeni. Kun olisi pitänyt ”alkaa 
tehdä” rikosilmoituksia, Lappalainen katsoi, ”ettei tämä nyt ole sellaista 
hommaa”, ja päätyi Kulhian ”mustaan laatikkoon”.180 

Jutuillaan Kulhia oli saanut näkyvyyttä ja tunnustuksia. ”Ennakko-
luulot olivat molemminpuolisia, kun keväällä 1981 ilmaannuin Helsin-
gin tilintarkastajien kokoukseen”, kertoo Kulhia kirjassaan, ”pöydän ym-
pärillä istui neljätoista arvokasta herraa, pankinjohtajia, toimitusjohtajia, 
jopa kaksi kanslianeuvosta sekä minä, joka täysin konseptien vastaisesti 
olin livahtanut heidän joukkoonsa – – Käsitin, että nämä ovat kiireisiä 
herroja, että he olisivat täysin revisioviraston armoilla. Ja omat koke-
mukseni revisiosta olivat masentavia.”181 Jännitteistä kertoi myös edel-

Revision  
revisio
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lisen valtuustokauden tilintarkastajien viimeinen kertomus, jonka 
mukaan ”kaupungin eri virastoja ja laitoksia koskevia sekä niissä 
käsiteltävinä olevia asioita on julkisissa tiedotusvälineissä monesti 
käsitelty sangen yksipuolisesti.”182 

Kulhia jatkoi tilintarkastajana toimittajan linjoilla: tiukkana, 
kärsimättömänä ja hyökkäävänäkin. Revisiovirasto oli hänelle sa-
manaikaisesti vastapuoli ja avustava elin, mikä muodosti aikamoisen 
haasteen molempien työlle. Kulhia soitteli suoraan reviisoreille ja 
esitti kysymyksiä, ja hänen kanssaan ”kun oli tekemisissä, niin siinä 
oli koko ajan sellainen jännite päällä – – jos ei tehnyt juuri sitä mitä 
Kulhia pyysi tekemään tai käski tekemään, niin hän ei siitä tykän-
nyt yhtään.”183 Kulhia teki yksin ja jaostonsa kanssa myös yllätys-
tarkastuksia vaikkapa tutkiessaan rakennusviraston ylitöitä, ja kun 
ei saanut mukaansa revision väkeä, uusia reviisoreita siirtyi hänen 
mustalle listalleen. Epäluottamuksen kierre oli nopea ja syvä.184  

Kaupungin pääosin omistaman ongelmajäteyhtiö VA-HO 
Oy:n kiinteistöllä Keravalla Kulhia oli törmännyt vakaviin ympä-
ristöongelmiin. Yhtiö joutui selvitystilaan ja tilintarkastajat pyy-
sivät kaupunginreviisorilta selvitystä yhtiön taloudellisesta tilasta. 
Lopputulemana oli Kulhian epäily, että Lappalaisen kuului ”myrk-
kyfirman tilintarkastajana” varjella sen salaisuuksia.185 Logiikka 
oli hänelle tyypillinen. Juuri tilintarkastajat olivat vuonna 1970 
esittäneet, että kaupunki nimeäisi yhtiöön sen saamien edullisten 
luottojen (ja puutteellisten vakuuksien) vuoksi oman tilintarkas-
tajansa.186 Tarkastajan valitseminen revisiovirastosta oli yleisesti 
hyväksytty ratkaisu. Vihjailut valinnan tarkoitusperistä olivat läh-

Revisioviras-
ton johtoryhmä 
Unioninkatu 25:n 
neuvotteluhuo-
neessaan vuonna 
1986. Vasemmalta 
tilintarkastajien 
sihteeri Oiva Virta, 
reviisori Marja Poh-
ja, reviisori Urpo 
Vainionpää, apu-
laiskaupunginrevii-
sori Vesa Ikäheimo, 
kaupunginreviisori 
Lassi Lappalainen, 
reviisori Sirkka 
Keskitalo, reviisori 
Tuulikki Gahnström 
ja reviisori Seppo 
Pitkänen. Tav.
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tökohdiltaan poliittisia, mutta ne ennakoivat jo reviisoreiden sivutöistä 
ja esteellisyysasioista syntyvää keskustelua. 

Metro oli Helsingin kiistellyimpiä ja kalleimpia investointeja. Han-
ketta varten vuonna 1955 perustettu metrotoimikunta sai melko va-
paat valtuudet. Kaupunginreviisori Törnqvist esitti omia näkemyksiään 
metrosta ja sai kuulla kunniansa aikansa maratonpuhujalta, valtuutettu 
Janne Hakuliselta:  

Että revisiotoimisto, niin kuin me hyvin tiedämme, edellisenä 
vuotena oli ottanut sellaisen kannan, että eihän täällä tässä kau-
pungissa mitään metroa tarvita, ainakaan revisiotoimiston käsi-

Tilintarkastaja 
Liisa Kulhia toi 
keskeneräisiä 
tilintarkastusasi-
oita toistuvasti 
julkisuuteen. 
Vaikka hän ei 
kuvan Pikajuna-
lehden nume-
rossa 1/1981 vielä 
arvostellut muita 
tilintarkastajia 
tai revisioviras-
toa, joutui hän 
jo selvittämään 
lausuntojaan 
kollegoilleen.  
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tyksen mukaan huolimatta siitä, että valtuusto oli asiasta päättä-
nyt. Me voimme nyt todeta, että revisiotoimisto ei ole valtuuston 
yläpuolella.187

Suunnittelun edetessä revisiovirasto ja tilintarkastajat tekivät havaintoja 
ja huomautuksia mm. metrotoimikunnan kustannuksista, toimintasuun-
nitelmasta ja työn määräajan puuttumisesta.188 Kaupunginvaltuusto päätti 
metron rakentamisesta toukokuussa 1969. Suunnittelu- ja rakennustyö 
alkoi samana vuonna, vuosittain myönnettävien määrärahojen puitteissa. 
Kaupunginreviisori Lehto nimitti metron tilien ja hallinnon tarkastajaksi 
apulaiskaupunginreviisori Lappalaisen, joka seurasi hyvin tarkkaan, ettei 
metrotoimikunta missään vaiheessa ylittänyt määrärahojansa. Ja ”sopi-
mukset tarkastettiin niin tarkkaan kuin pystyttiin”.189  

Suurten kulujen vuoksi kaupunki tinki metron määrärahoista. Se aihe-
utti viivästyksiä ja lisäkustannuksia. Luottamushenkilöistä valittua met-
rotoimikuntaa ja rakentamisesta vastannutta metrotoimistoa arvosteltiin. 
Epäiltyjen metroepäselvyyksien setviminen alkoi kuitenkin vasta kun DI 
Martti Sainio oli lähettänyt vuonna 1979 laajan kantelun oikeuskanslerille. 
Sainion epäilemien väärinkäytösten ajalta valtuusto oli jo myöntänyt tili-
velvollisille vastuuvapauden. Hän kohdistikin kantelunsa myös kaupungin 
tilintarkastajiin ja revisioviraston virkamiehiin. Lääninhallitus antoi kan-
telun johdosta lausunnon kaupungille, mutta sitä seurasi hiljaisuus. Syys-
kuussa 1981 lääninhallitus huomautti uudelleen, että ylipormestari Teuvo 
Aura ja metrotoimiston johtaja Unto Valtanen olivat käyttäneet harkinta- 
ja toimivaltaansa väärin. Erittäin raskauttavana lääninhallitus piti sitä, että 
Aura oli kesällä 1976 allekirjoittanut valtuuston tietämättä suuren metron 
sarjavaunukaupan Valmetin ja Strömbergin muodostaman Metrovaunut-
yhtiön kanssa. Aura oli käyttänyt tähän kaupungin kassavaroja, mihin hä-
nellä sinänsä oli oikeus. Valtanen oli maksanut korkoja yli valtuuksiensa.190 
Kaupungin revisiotoimelle lääninhallitus antoi silti tunnustuksen:

Revisiovirasto ja tilintarkastajat ovat eri yhteyksissä kiinnittäneet 
huomiota metrotoimikunnan päätösten johdosta tapahtuneisiin 
määrärahaylityksiin ja saattaneet käsityksensä kaupunginhallituk-
sen ja valtuuston tietoon – – lääninhallituksen mielestä viraston tai 
tilintarkastajien toiminnassa ei ole osoitettu laiminlyöntejä. Sitä 
tosiasiaa, ettei tilintarkastajien huomautusten johdosta ole ryhdytty 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, ei voida lukea revisioviraston eikä 
tilintarkastajien laiminlyönniksi tai syyksi.191

Revisiovirasto oli huomauttanut metrotoimikuntaa viimeksi toukokuussa 
1981 mm. metrojunien luovutustarkastuksen yhteydessä tehdyistä takuu-
ehtojen muutoksista.192 Lääninhallituksen väliintulon jälkeen tilintarkas-
tajat aloittivat lokakuussa metron erityistarkastuksen. Tilintarkastajien 
ensimmäistä jaostoa laajennettiin metrokysymyksissä kolmella tilintarkas-
tajalla, joista yksi oli Liisa Kulhia. Veli Päivärinnan johtaman ”metroja-
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oston” oli määrä selvitellä metron sopimusmenet-
telyjä, laskentajärjestelmää, määrärahojen sisäistä 
käyttöä ja toimivaltuuksia.193 

Lääninhallitus oli muistuttanut kaupunginhal-
lituksen toimineen kunnallislain vastaisesti, kun 
se oli laiminlyönyt selvitysmenettelyn lääninhal-
lituksen metropäätöksestä. Niinpä kaupunginval-
tuusto asetti tammikuussa 1982 puheenjohtajansa 
Harri Holkerin johtaman valiokunnan valmistele-
maan lausuntoa. Poliitikot arvioivat nyt poliittisen 
kaupunginhallituksen mahdollista kunnallislain 
rikkomista. Holkerin henkilökohtaista riippu-
mattomuutta kyseenalaisti jäsenyys Valmetin hal-
lintoneuvostossa. Oleellista mahdollisten oikeus-

toimien kannalta oli, olivatko Aura ja Valtanen aiheuttaneet kaupungille 
määrärahojen ylittäviä maksuvelvoitteita.194 Revisiovirasto todisti, ettei 
kaupunki ollut kärsinyt järjestelyissä taloudellista vahinkoa. Se muistutti 
kuitenkin tilintarkastajien vuoden 1979 kertomuksesta, joka totesi rahoi-
tusjärjestelyn ohittaneen ”valtuustolle kuuluvaa budjettivaltaa, koska met-
ron sidottuja investointimenoja on maksettu lyhytaikaisilla luotoilla”.195 

Metrosta löytyi myös tuoretta asiaa. Revisiovirasto raportoi huhtikuussa 
1982, että metrotoimikunta oli maksanut rataradiojärjestelmän kannatti-
mista kahteen kertaan. Sen lisäksi järjestelmän luovutus oli toimittajalta, 
Oy Finnav Ab:ltä, myöhässä.196 Kun metroasemien kuulutus- ja valvonta-
laitteiden tarjouskilpailusta syrjäytetty Finnav teki kaupunginhallitukselle 
valituksen Siemensin voittaman kilpailun manipuloimisesta, ylipormestari 
Raimo Ilaskivi ohjasi metrotoimikunnan purkamaan sopimuksen. Pää-
töksen taustoista tietämättömät tilintarkastajat tuomitsivat sopimuksen 
purkamisen ja arvioivat sen tuovan kaupungille lisäkustannuksia. Ilaskivi 
taas moitti tilintarkastajia hätiköinnistä, puutteellisista tiedoista ja poliit-
tisista motiiveista sekä paheksui näiden puuttumista perinteen vastaisesti 
meneillään olevaan päätöksentekoprosessiin.197 Suivaantunut Kurt Hjelt 
puolusti Uudessa Suomessa tilintarkastajia: ”Työmme yläpuolella ovat 
valtuusto ja laki. Virkamiehet eivät saa siihen puuttua. Jos joku tieto ei ole 
meillä ollut käytettävissämme, on kysyttävä: Miksi?” 198

Metron valvontalaitteista järjestettiin uusi tarjouskilpailu. Sen voitti 
jälleen Siemens. Tilintarkastaja Kulhia löysi kuitenkin tarjousperustei-
den laskennasta olennaisen virheen: kilpailijoiden hinnat oli laskettu 
liian suurilla kaapelimäärillä.199 Tilintarkastajat päättivät esitellä virheen 
kaupunginhallitukselle, mutta puheenjohtaja halusi kirjeen ”ei julkiseksi”. 
Tästä huolimatta tieto laskuvirheestä vuodettiin jo illan tv-uutisiin. Ja vain 
muutaman päivän päästä Kulhia syytti tv-uutisissa kaupungin tilintarkas-
tajia ja revisioviraston työntekijöitä asioiden vesittämisestä ja tehtäviensä 
laiminlyönneistä. Kulhia teki myös ilmoituksen rikospoliisille.200

Revisiovirasto puolustautui poikkeuksellisesti lehdistötiedotteella: 
”Tilintarkastuksessahan on lähdettävä siitä, että kaupungin valitsemat 
tilivelvolliset pyrkivät rehellisesti hoitamaan saamansa tehtävän. Kun 

Rautatientorin ja Itäkeskuksen (Puotin-
harju) välinen metro-osuus avattiin kesäl-
lä 1982. Tilintarkastajien ja revisioviraston 
suorittama yli kaksivuotinen metron 
erityistarkastus päättyi vuoden 1984 
alussa poikkeuksellisesti tilintarkastajien 
enemmistön ja kaupunginreviisorin näke-
myseroon. Kaupunginhallitus ja valtuusto 
myönsivät kaupunginreviisori Lappalaisen 
ehdotuksen mukaisesti vastuuvapauden 
hallinnolle. Metron erityistarkastuksen 
konkreettiset tulokset jäivät lopulta 
vähäisiksi. HKM. Unto Laitila 
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tarkastuksessa havaitaan virhe tai epäkohta, on myös hyvän tilintarkas-
tustavan mukaista pyytää asianomaisilta ensin selvitys. Tästä on myös 
määräys revisioviraston johtosäännössä.” Syytöksiin metrotarkastuksen 
täydellisestä laiminlyönnistä revisio vastasi lääninhallituksen lausun-
nolla. ”Todettakoon vielä, että hyvään tilintarkastustapaan kuuluu, ettei 
tilintarkastajalla ole julkista puhevaltaa tietoonsa saamistaan yksityis-
kohtaisista tarkastusasioista. Kunnallislain mukaan julkistaminen kuuluu 
hallinnolle.”201 

Metrojohtaja Valtanen pidätettiin syyskuussa. Lokakuussa tilintar-
kastajat päättivät äänin 8-3, etteivät toistaiseksi suosittele vastuuvapautta 
vuoden 1981 metrohallinnon osalta. Valtuusto päätyi samalle kannalle 
marraskuun tilinpäätöskokouksessa.202 Kulhia jatkoi omia tutkimuksiaan. 
Tosite-epäselvyyksien perusteella hän epäili metrovaunukaupan määrä-
rahojen ylitystä miljoonaluokan peiteoperaatioksi. Metrotoimikunta ja 
ylipormestari Teuvo Aura eivät olisi Kulhian mukaan selviytyneet ope-
raatiostaan ilman rahatoimiston ja revisioviraston myötävaikutusta.203 

Kaupunginviskaali Jorma Uski oli jo oikeuskanslerin kehotuksesta 
määrännyt Helsingin rikospoliisin tutkimaan vaunukauppoja. Kulhia 
pyysi helmikuussa 1983 poliisin tutkimaan myös kaupungin rahatoimis-
ton ja revisioviraston osuutta, joista jälkimmäisellä ”oli jutussa raskas vas-
tuu, koska se oli salannut peiteoperaation tilintarkastajilta”.204 Kurt Hjelt 
ilmoitti Ilaskivelle, ettei rikosilmoitus ollut tilintarkastajien kannanotto. 
Enemmistö katsoikin, että rahatoimisto oli ”pitänyt kirjanpitoa metron 
vaunuhankintojen ja niihin liittyvien kassavaralainojen osalta päätöksiin 
perustuvasti ja oikein. Se ei ole kuitenkaan säilyttänyt joitakin em. han-
kintoihin liittyviä liikepankin maksettuja maksajan kuittikappaleita.”205 
Kaupunginjohtaja pyysi maksuliikenteestä Suomen kaupunkiliiton revi-
sio-osaston erikoisselvityksen, joka ei antanut tukea syytöksille. 206

Tilintarkastajat eivät esittäneet kesäkuussa 1983 vastuuvapautta edel-
lisvuoden metrohallinnolle hankintamenettelyssä todettujen kaupungin 
edun vastaisten menettelyjen sekä lahjontaan ja hallinnon virheisiin koh-
distuvien oikeuskäsittelyiden vuoksi. Tilintarkastajat Hjelt ja Vartiovaara 
olisivat rajanneet vastuuvapauden epäämisen lahjomasyytettyihin.207 
Metrojaoston ja revisioviraston välit olivat tulehtuneet. Kulhian vaati-
muksesta jaoston kokouksia ryhdyttiin nauhoittamaan ja Lappalainen jäi 
niistä pois. Metrojaosto kokoontui pari kolme kertaa viikossa revisioviras-
ton pienessä kokoushuoneessa. Työilmapiiri ei ollut ainoa ongelma: ko-
koukset kestivät tuntikausia, ja ”siellä poltettiin niin paljon tupakkaa, että 
mulla oli päänsärky joka päivä sen jälkeen”, Lappalainen muistelee.208 

Metrojaoston puheenjohtaja Veli Päivärinta kertoi poliisitutkinnassa, 
että metroreviisori Seppo Pitkänen oli antanut tilintarkastajille virheel-
lisiä tietoja. Myös hänen tarkastusraporttinsa olivat puutteellisia, eivätkä 
sisältäneet johtopäätöksiä. Kulhia esitti kuulusteluissa vastaavia väitteitä. 
Revisiovirasto totesi vastineessaan, että ”johtopäätösten teko on monasti 
tarkoituksenmukaisuusharkintaa, joka kuului nykyisin lähinnä poliitti-
sesti valituille luottamusmiestarkastajille”.209 Näinkin johtosääntöä saat-
toi tulkita.
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Kaupunginhallitus oli alkanut selvittää Kulhian ”menettelyä tilintar-
kastajan tehtävässä” ja vaati häneltä ja Päivärinnalta selityksiä. Kaupun-
ginvaltuusto käsitteli lokakuussa 1983 Kulhian asiaa eli kunnallislaissa 
ja tilintarkastussäännössä säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyö-
mistä sekä tietojen antamista sanomalehdistölle. Valtuusto pyysi Kulhiaa 
myös yksilöimään syytöksensä revisiovirastoa kohtaan. Päivärintakin laati 
raportin, jossa hän väitti, että metron tilintarkastus oli ennen erityistar-
kastusta pahasti laiminlyöty. Hän vaati reviisoreiden toimien alistamista 
viralliseen tutkintaan.210 Kulhia viittasi lähinnä kesän ja syksyn 1983 ta-
pahtumiin. Revisiovirasto muistutti, että sen tehtävänä oli avustaa tilin-
tarkastajia, mutta että kunnallislain valmisteluvaiheessa esillä ollut vaihto-
ehto, jossa virkamiestarkastajat olisivat olleet alisteisia tilintarkastajille, oli 
jätetty laista pois. Revisiovirastolla oli vuoden 1980 johtosääntönsä nojalla 
itsenäinen tarkastustehtävä, joten sillä oli oikeus myös itsenäisiin johto-
päätöksiin. ”Tarkastushavaintojen ja johtopäätösten on perustuttava aina 
tosiasioihin eikä olettamuksiin.”211

Metrojaosto jätti pääosiltaan vuosien 1976–1981 aineistoa ja tapahtu-
mia selvitelleen loppuraporttinsa tammikuussa 1984. Tilintarkastajat eivät 
puoltaneet metrohallinnolle vastuuvapautta (eriävä mielipide jälleen Hjelt 
ja Vartiovaara). Raporttia oli seurannut myös revisioviraston kirje, jossa 
Lappalainen ja Pitkänen totesivat, ettei esteitä vastuuvapauden myöntä-
miselle vuodelta 1981 ollut. Kirjeen lopuksi he esiintyivät sovittelevina:

Lopuksi revisiovirasto pahoittelee syvästi sitä, että aikaisemmin 
vallinnut hyvä yhteistyöhenki tilintarkastajien ja revisioviraston 
kesken on eräiden vaativaa metrotarkastusta suorittaneiden jaoston 
jäsenten ja viraston välillä jossain määrin häiriintynyt. Revisio-
viraston vilpitön pyrkimys on kuitenkin ollut kaikin käytettävissä 
olevin voimin suorittaa saamansa tehtävät tässä vaikeassa, tilintar-
kastajienkin taholta suurta kärsivällisyyttä vaatineessa työssä. Kun 
metrotarkastus nyt toivottavasti vähitellen niveltyy normaaliin 
kaupungin tilintarkastukseen, toivoo revisiovirasto mitä hartaim-
min vanhojen säröjen korjautuvan ja ilmoittaa omalta osaltaan 
pyrkivänsä parhaan kykynsä mukaan kaupungin tilintarkastajien 
avustamiseen.212

Asiat etenivät nyt nopeasti. Hovioikeus vapautti helmikuussa 1984 kau-
punginhallituksen jäsenet kaikista metroon liittyneistä syytteistä. Kau-
punginhallitus taas laati valtuustolle laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen, 
jossa se todisteli tilintarkastajien väitteet satojen miljoonien tappiosta vää-
räksi.213 Tilintarkastaja, pankinjohtaja Kalevi Tilli jätti luottamustehtävän-
sä suurten puolueiden sopiessa yhteisestä linjasta. Maaliskuussa valtuusto 
myönsi vastuuvapauden metron hallintoa ja taloutta vuosina 1981–1982 
hoitaneille luottamusmiehille ja viranomaisille. Samalla valtuusto antoi – 
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti – Kulhian menettelyä koske-
neen selvityksen raueta.214
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Kaiken kuohunnan keskellä revisiovirasto tarkasti entisen kokoisella 
henkilökunnalla kaupunkia, joka oli hallinnollisilta ja taloudellisilta teh-
täviltään huomattavasti laajentunut ja monipuolistunut. Reviisorien oli 
hallittava hallinnollisen kameraalisen kirjanpidon ohella ns. operatiivinen 
laskentatoimi sekä ATK monine erilaisine sovellutuksineen. Neljän vuo-
den aikana viraston viidestä reviisorista vaihtui kolme. Heikosta palkkauk-
sesta ja epäkiitollisesta työstä aiheutunut suuri vaihtuvuus haittasi viraston 
työtä.215 Viraston henkilökunta kasvoi vuonna 1986 kolmella 44:ään. Jo 
1970-luvun puolivälissä aloitettu johtoryhmätyöskentely jatkui kuukau-
sittain pidetyissä reviisorien kokouksissa, joissa pohdittiin kaupunginre-
viisorin johdolla mm. tarkastustyön suunnittelua, tarkastusmenetelmiä, 
revisiotoiminnan periaatekysymyksiä ja erikoistarkastuksia.216

Metrotarkastuksen päättyminen ei säästänyt revisioviraston johtoa 
ikävältä julkisuudelta. Liisa Kulhia oli äänestetty kevään 1983 vaaleissa 
eduskuntaan. Syksyllä 1984 hän oli ensi kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa. 
Samana vuonna ilmestyneessä kirjassaan hän väitti, että kaupunginjohta-
jaksi vuoden 1979 lopulla valitun Raimo Ilaskiven ja Lassi Lappalaisen 
lankous haittasi jälkimmäisen viranhoitoa. Mitään konkreettista hänellä ei 
ollut asiasta esittää. Tilintarkastajat esittivät syyskuussa 1984, että esteelli-
syyskysymykseen oli otettava kantaa hallintolain hengessä. Kysymystä oli 
pohdittu kaupungin lakimiehen kanssa jo Ilaskiven nimityksen yhteydessä, 
jolloin myös sovittiin, ettei Lappalainen itse tarkastaisi kaupunginjohta-
jaa.217 Lappalainen oli ehdottanut pitemmälle menevää ratkaisua, mutta se 
olisi edellyttänyt perustavaa muutosta kaupungin tarkastustoimeen: 

Olin kaikissa asioissa varsinaisesti esteellinen kaupunginhallitusta 
suoraan arvostelemaan aikaisemminkin – – kun esteellisyyskysy-
mys oli esillä, minä esitin [rahoitusjohtaja] Linturille, ja taisinpa 
sen sanoa tilintarkastajillekin, että muodostetaan revisiosta sisäisen 
tarkastuksen osasto, joka on kaupunginhallituksen alainen, ja sitten 

Pullon- 
kauloja?
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osa viraston väestä erotetaan tilintarkastajien sihteeristöksi, mutta 
tilintarkastajat kauhistuivat, mitä tämä tarkoittaa, hyvinhän tämä 
on tähän asti mennyt – – se olisi onnistunut kunnallislain mukai-
sesti, päinvastoin, se olisi ehkä selkiyttänytkin hommia.218

Kaupunginhallituskin pohti lankousasiaa helmikuussa 1985, mutta mer-
kitsi asian äänestyksen jälkeen tiedoksi ilman toimenpiteitä. Oikeuskans-
leri Kai Korte totesi toukokuussa, että ”molemmat ovat tulleet lainmu-
kaisesti, Ilaskivi myöhemmin valituiksi tehtäviinsä”. Hän edellytti, että 
esteellisyys otetaan kaupungin toiminnassa tapauksittain huomioon. Har-
joitettu käytäntö sai siten siunauksen. Rasite kuitenkin säilyi, koska niin 
moni koki asetelman ongelmalliseksi. Seitsemän tilintarkastajaa esitti yhä 
”hallintomenettelylain henkeen ja hyvään hallintotapaan” vedoten jääviyk-
sien selvitystä, jotta luottamus kunnallisen tilintarkastuksen tasapuolisuu-
teen ja luotettavuuteen palautuisi. Valtuuston toukokuussa 1986 esittämä 
toivomus, että kaupunginhallitus valmistelisi johtosäännön muutosta, joka 
poistaisi ”jatkuvia valituksia aiheuttaneen Helsingin kaupungin tilintar-
kastuksen pullonkaulan ja pulmakysymyksen”, ei tuonut ratkaisua.219

Lankouskysymyksen esille nostanut Rolf Sormo ja 20 muuta valtuutet-
tua kiinnittivät samassa valtuuston kokouksessa huomion myös kaupungin 
kiinteistöyhtiöiden ja yhteisöjen tilintarkastustehtäviin. Kaupunginhalli-
tus oli valinnut tarkastajiksi revisioviraston henkilökuntaa, kuten tapana 
oli. Arvostelijoiden mukaan lukuisten yhtiöiden tarkastaminen haittasi 
välttämättä tavanomaista revisiotyötä, etenkin kun kaikki tilinpäätökset 
ajoittuvat samoihin aikoihin kaupungin varsinaisen tilinpäätöksen kanssa. 
Kaupunginhallitukseen tammikuussa 1985 valittu Kulhia oli jättänyt 
yleisjaoston tilintarkastajapäätöksestä eriävän mielipiteensä: 

Tilintarkastustehtävien jako muutamille suosikkireviisoreille vaa-
rantaa tämän verovarojen valvonnan puolueettomuuden, koska 
tarkastajat tulevat riippuvaisiksi tarkastuksen kohteena olevista 
virkamiehistä ja poliitikoista, tarkastajien elintaso on lisäpalkka-
järjestelmässä ratkaisevalla tavalla riippuvainen tarkastettavien 
suopeudesta, mikä puolestaan varmistetaan katsomalla asioita tilin-
tarkastuksessa läpi sormien.220

Revisiovirasto ei pitänyt töiden kasaantumista kohtuuttomana, sillä tar-
kastajat tekivät päätyötään ympärivuotisen työsuunnitelman mukaan. 
Yhtiöiden hallituksiin taas kuului pääsääntöisesti muita henkilöitä kuin 
kaupunginhallitukseen ja sen yleisjaostoon. Reviisorit toimivat tehtäväs-
sään yhteisön omistajan eli kaupungin edun valvojana. Valtuusto pyysi 
virastoa ja kaupunginkansliaa selvittämään revisiotoimen organisaation ja 
voimavarojen kehittämistä niin, että kaupungin ja sen omistamien yhtei-
söjen talouden ja hallinnon tarkastus hoituisi asianmukaisesti, tehokkaasti 
ja taloudellisesti. Kaupunginhallitus kertoi selvittelevänsä myös mahdolli-
suutta, että ulkopuolisia tilintarkastajia otettaisiin avuksi.221 
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Revisiovirasto juhli 75-
vuotista toimintaansa 
talvella 1987 kaupun-
gintalolla. Kuvassa 
vasemmalta apulais-
kaupunginreviisori Vesa 
Ikäheimo, apulaiskau-
punginjohtaja Aarne 
Välikangas, kaupungin-
reviisori Lassi Lappa-
lainen, ylipormestari 
Raimo Ilaskivi ja tilintar-
kastajien puheenjohtaja 
Veli Päivärinta. Tav.
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Liisa Kulhia jätti kesällä 1988 urheilu- ja ulkoiluviraston (UUV) teknilli-
sen toimiston rakentamishankkeista tutkimusilmoituksen poliisille. Revi-
siovirasto aloitti erikoistarkastuksen, josta paljastui pian, että UUV oli an-
tanut urakoita samalle suosikkiurakoitsijalle väärillä periaatteilla ja ilman 
valvontaa. Revisiovirasto lähetti muistionsa kaupunginhallitukselle tie-
doksi ja toimenpiteitä varten. Paljastukset nostattivat poliittisen myrskyn. 
Urheilu- ja ulkoiluviraston johtaja, sosiaalidemokraatti Reijo Vartia kiisti 
olevansa tapauksen suurin syntipukki. Kokoomuslainen kaupunginjohtaja 
taas vertasi epäselvyyksiä metrosyytöksiin. Helsingin sos.dem. piirin pu-
heenjohtaja Paavo Lipponen väitti Ilaskiven olevan vastuussa sotkuista ja 
kehotti tätä siirtämään katseensa kohti revisiovirastoa. Lankosuhde nousi 
jälleen pintaan. Revisiovirasto sai lokakuussa lisävoimavaroja siten, että 
”tavanomaisen juoksevan talouden ja hallinnon tarkastuksen ohessa ja sen 
häiriintymättä voidaan tarvittaessa nopeasti käynnistää jokin erityiskoh-
teen laaja-alainen ja syvällekäypä erityistarkastus tai muu tavanomaisesta 
revisiosta poikkeava toimenpide”.222

Joukko valtuutettuja halusi Kulhian johdolla ”erityisesti kiinnittää huo-
miota tarkastustoimen vastuuseen”. Esille nousivat myös UUV:a tarkasta-
neen apulaiskaupunginreviisorin lukuisat kiinteistöyhtiöiden tilintarkas-
tustehtävät, joita Kulhia oli aiemminkin arvostellut. Erityistarkastusten 
logiikka oli armoton, varsinkin jos aloite siihen syntyi revisioviraston ul-
kopuolelta. Mitä enemmän revisio löysi laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä, 
sitä huonompaan valoon joutui aikaisempi tarkastus. Jokainen kaupungin 
hallintokunta oli kuitenkin ensisijaisessa vastuussa hankinnoista annettu-
jen ohjeiden noudattamisesta. Revisiovirasto tarkasti ”tuhansiin nousevia 
hankintasopimuksia” suunnitellusti, mutta pakostakin pääsääntöisesti 

Tehokkuutta  
tarkastus- 
työhön
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otantana. Aukotonta kontrollia oli mahdoton ylläpitää resurssisyistä. Kau-
punginhallitus katsoi tarkastustoimen ja hallinnon valvontajärjestelmän 
täyttävän kunnallislain vaatimukset, mutta lupasi pohtia revisioviraston ja 
tilintarkastajien kanssa toiminnan tehostamista, sekä katsoa, että revisiovi-
rasto toteuttaa neuvonta- ja ohjaustehtäväänsä painokkaammin. Kaupun-
ginhallitus tuki myös yksittäisten viranhaltijoiden tai toimihenkilöiden 
sivutoimien määrän rajoittamista.223 

Revisiovirasto, joka oli käynnistänyt oman kehittämisohjelmansa, tutki 
liikuntaviraston urakat usealta vuodelta ja selvitteli asioita myös poliisin 
kanssa. Töitä riitti vuoden 1990 puolelle asti. Paljastuneet laiminlyönnit 
ja rikkeet analysoitiin ja niiden perusteella luotiin uusia pelisääntöjä ja 
määriteltiin tarkennuksia asioiden hoidolle.224 Revisioviraston uusi joh-
tosääntö astui voimaan vuoden 1990 alusta. Se osoitti viraston tehtäväksi 
myös kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon seuraamisen sekä aloittei-
den tekemisen ja neuvojen antamisen – taloudellisuuden edistämiseksi ja 
epäkohtien korjaamiseksi. Muutoin uusi johtosääntö pohjasi pitkälti revi-
sioviraston esityksiin. Viraston tarkastusalue jaettiin kuuden tarkastusryh-
män sijasta neljään tarkastusosastoon, joista yhtä johti apulaiskaupungin-
reviisori Ikäheimo ja muita tarkastuspäälliköiksi nimetyt Seppo Pitkänen, 
Marja Pohja ja Urpo Vainionpää. Muutoksella haettiin tarkastushenkilös-
tön helpompaa liikkuvuutta ja tehokkaampaa käyttöä.  ”Kuhunkin tarkas-
tusryhmään voitaisiin kouluttaa erikoistuneita tarkastajia – – palkantar-
kastus, hankinnat ja urakat, valtionosuusasiat, tulon kanto”.225 

Tilintarkastajien toiveesta – ”revisioviraston virkatyöhön tarkoitettuja 
voimavaroja ei ole syytä kuluttaa henkilökohtaisiin tilintarkastustehtäviin” 
– revisiovirasto sai kaksi yhtiötarkastajan tointa, joiden haltijat nimettiin 
kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden tilintarkastajiksi.226 Viraston 
tarkastajat saattoivat yhä tehdä tilintarkastuksia muissa kaupungin omis-
tamissa yhteisöissä ja säätiöissä kaupunginhallituksen erikseen määrää-
mässä laajuudessa. Käytännössä näitäkin sivutöitä ruvettiin ”pikku hiljaa” 
kontrolloimaan revisioviraston sisällä. Revisiovirastoon perustettiin myös 
kehittämispäällikön virka, jossa aloitti juristi (apulaisreviisori) Jaakko Ilves. 

Urheilu- ja 
ulkoiluviras-
ton esitteitä 
vuodelta 1976. 
Revisioviraston 
syksyllä 1988 
aloittama eri-
tyistilintarkastus 
paljasti urheilu- 
ja ulkoiluviraston 
rakennuttamis-
käytännöistä va-
kavia puutteita. 
Paljastukset 
vauhdittivat 
välillisesti myös 
revisioviraston 
vuonna 1990 
toteutettua 
organisaatiouu-
distusta. HKM.
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Johtoryhmä käynnisti oman johtoryhmätyöskentely- ja tulosjohtamis-
koulutuksen.227 Mainittujen painopisteiden ohella viraston henkilökunta 
pyrki erityisesti vaikuttamaan kunnallisen tilintarkastuksen kehitykseen 
alan eri elimien ja järjestöjen kautta.228 

Veli Päivärinnan nelivuotiskauden jälkeen tilintarkastajia johti vuodesta 
1989 alkaen eduskunnan hallintojohtaja Kari T. Ahonen. Revisiovirasto 
antoi tilintarkastajille aikaisempaa tiheämmin selontekoja, aluksi neljä ja 
1990-luvun puolivälissä jo yhdeksän kertaa vuodessa. Tilintarkastajien 
kertomukset tiivistyivät huomattavasti. Rönsyilyä edustivat enää Ilkka 
Hakalehdon eriävät mielipiteet, joita hän esitti lähinnä kaupunginjohtaja 
Ilaskiven toimista. Kesällä 1990 Hakalehto vaati kaupunginjohtajaa tilille 
kaupungin kassavarojen sijoittamisesta. Kaksi vuotta myöhemmin hän ei 
puoltanut vastuuvapautta Ilaskivelle eikä apulaiskaupunginjohtaja Erkki 
Tuomiojalle.229 Jälkimmäisessä kertomuksessa hän esitti myös Viikinmäen 
keskuspuhdistamon suunnittelua ja rakentamista koskevaan osioon mer-
kintää: ”Tilintarkastajat ovat lisäksi todenneet, että revisiovirasto ei ole 
suorittanut hankkeeseen myönnettyjen määrärahojen käyttöön kohdistu-
vaa jatkuvaa eikä riittävää valvontaa.”230 

Hakalehdon toiminta tilintarkastajana myötävaikutti siihen, että 
61-vuotias kaupunginreviisori Lappalainen jätti kesäkuussa 1992 hake-
muksen varhennetusta vanhuuseläkkeestä.231 Hän ehti toimia elokuussa 
Savonlinnassa pidetyn Pohjoismaiden johtavien kunnallisreviisorien kon-
ferenssin itseoikeutettuna isäntänä. Valtuusto valitsi kaupunginreviisoriksi 
apulaiskaupunginreviisori Vesa Ikäheimon, joka johti virastoa lokakuun 
alusta 1992 alkaen. 

Ikäheimoa odottivat merkittävät haasteet kuten valmisteilla ollut 
kuntalaki ja talouden syvä lama. Verotulojen dramaattisen laskun vuoksi 
kaupunki harjoitti juustohöyläpolitiikkaa. Revisiovirastonkin oli jätettävä 
vuoden 1992 aikana vapautuneet kolme vakanssia, mukaan lukien apulais-
kaupunginreviisorin virka, täyttämättä. Viraston henkilötyöpäivät supis-
tuivat kolmessa vuodessa viidenneksellä. Vuonna 1994 henkilöstön määrä 
oli enää 37. Vähennysten keskellä kaupungin taloussääntöön tehty muutos 
määräsi tilintarkastajat antamaan kertomuksensa jo maaliskuussa. Aika-
taulu kiristyi kolmella kuukaudella, mikä asetti kaupungin tilinpäätöksen 
valmistumisen ja tilintarkastuksen erittäin lujille. Ikäheimo pitikin ”kah-
den viikon aikaa tilinpäätöksen tarkastamiseen ja lausunnon antamiseen 
siitä” liian lyhyenä. Resurssipula haittasi tilinpäätöksen tarkastusta ja toi 
muutoksia tarkastussuunnitelmiin.232

Lamavuosina revisio kohdensi työtään ja panosti tulostensa parempaan 
hyödyntämiseen hallinnossa ja luottamustilintarkastajien työssä. Hallinto-
kuntien sisäisen valvonnan toimivuuteen kiinnitettiin myös kasvavaa huo-
miota.233 Lisätehoa tarkastustyöhön toi nopeasti kehittyvä tietotekniikka 
mikroineen, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmineen sekä lopulta 
viraston liittäminen valokaapelilla kaupungin runkoverkkoon keväällä 
1994. Pitkäjänteistä työtä tietotekniikan hyödyntämiseksi esimerkiksi 
palkkatarkastuksissa tehnyt revisiovirasto sai Tapio Karvosesta vuonna 
1988 ensimmäisen ATK-tarkastuspäällikön.234  
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Revisioviraston henkilöstö oli laajimmil-
laan 1980-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 
1986 otettuun ryhmäkuvaan sovitettiin 
46 henkeä. Tav.
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Kunnallinen tilintarkastusala sai yksityistä tilintarkastusta vastaavan 
auktorisointijärjestelmän, kun asetus julkishallinnon ja talouden tilin-
tarkastajan tutkinnosta astui voimaan vuoden 1992 alusta. Helsingis-
sä vakinaiselta tilintarkastajalta (reviisori) oli perinteisesti edellytetty 
korkeakoulu- tai ekonomin tutkintoa ja laskentatoimen tuntemusta. 
Ensimmäisen vuoden aikana neljä revisioviraston palveluksessa ollutta 
tarkastajaa (HTM) sai ansioluettelonsa perusteella julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastaja- eli JHTT-auktorisoinnin. Sittemmin jokaisen 
oli ansaittava auktorisointinsa vaativalla tutkinnolla.235 Kaupunginrevii-
sori Ikäheimo oli perustamassa JHTT-yhdistystä vuonna 1993 ja kuului 
pitkään sen hallitukseen. Kunnallisia tarkastuskäytäntöjä yhtenäistävä 
auktorisointimenetelmä merkitsi alkusoittoa koko kunnallisen tarkas-
tusalan uudistukselle.

Kaupunkiliitto ja molemmat kunnallisliitot olivat jo ennen sotia tarjon-
neet kuntien tilintarkastuksen avuksi ammattitilintarkastajiaan. Vuosikym-
menien saatossa järjestelmästä muodostui lukuisine tarkastuspiireineen 
instituutio. Kun kuntaliitot yhdistyivät vuonna 1993, niiden tilintarkas-
tuspalvelut yhtiöitettiin Oy Audiator Ab:ksi. Samaan aikaan valmisteltiin 
uutta kuntalakia, jonka taloutta ja hallintoa koskevia osia odotti perusteel-
linen muutos. Tilintarkastuksen osalta näytti selvältä, että Kuntaliitto me-
nettäisi ETA-säännösten vuoksi etuoikeutensa osoittaa ammattitilintar-
kastaja kunnan luottamustilintarkastajien avuksi. Kuntaliitto alkoi lobata 
ajatusta, että koko kunnallinen tilintarkastus olisi jätettävä kuntahallinnon 
ulkopuolisille ammattitilintarkastajille tai tilintarkastajayhteisöille. Virka-
miesten tekemänä tilintarkastus tulkittiin jääviksi. Ajatusta tukivat yksi-
tyiset tilintarkastajat, joilta lama oli karsinut toimeksiantoja.236  

Kohti kunnallisen 
tilintarkastuksen 
mullistusta
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Kuntien palveluksessa oleville vakituisille tilintarkastajille kehitys 
oli tietysti uhka, vaikka osa koki tilanteen myös mahdollisuutena ja 
tervetulleena muutoksena.237 Helsingin kaupunginreviisori taisteli lain 
valmisteluvaiheessa sitä vastaan, koska Helsingin kaupungissa tehtä-
vät oli järjestetty ”järkevästi ja palkkalistoilla oli pätevää henkilöstöä”. 
Kuntalaki koski kaikkia maan kuntia eikä sen valmistelussa aluksi 
juurikaan huomioitu virkamiesrevision kohtaloa. Helsingissä Lap-
palainen ja hänen edeltäjänsä olivat kannustaneet työntekijöitä kou-
lutukseen. Myös Ikäheimo suosi oma-aloitteista koulutusarviointia 
ja auktorisointien hankkimista.238 Pätevästä henkilökunnasta ei ollut 
puute. Helsingin kaupungin revisiovirasto oli työskentelytavoiltaan ja 
asemaltaan epäilemättä johtava, jos ehkä itseriittoinenkin laitos.  

Vuonna 1995 asetettu ja talous- ja tarkastussäännösten osalta 
vuoden 1997 alusta voimaan tullut kuntalaki määräsi tilintarkastuk-
sen kuntahallinnon ulkopuoliselle ammattitilintarkastajalle. Vasta 
lakiuudistuksen viime vaiheessa oli havahduttu siihen, että tarkas-
tustoimessa olisi hyvä säilyttää myös luottamusmieselementti. Se 
järjestettiin hieman Norjan mallisena tarkastuslautakuntana. Synty-
historiastaan huolimatta tarkastuslautakunta sai painavan ja lakimää-
räisen tehtävän. Ehkä kiireen vuoksi jäi monia asioita tarkastuslau-
takunnan työstä ja sen avustamisesta kuitenkin määrittelemättä.239 
Periaatteessa kunnallinen tarkastustoimi jakautui kahtia: Riippuma-
ton, auktorisoitu tilintarkastaja(yhteisö) tarkasti, oliko hallintoa ja 

Henkilökunta opis-
kelee joulukuussa 
1986 revisioviraston 
ensimmäisten, 
Sharp-merkkisten 
kannettavien 
tietokoneiden 
käyttöä. Kone koos-
tui pääyksiköstä, 
näppäimistöstä ja 
matriisitulostimes-
ta. Kannettaessa 
koneen osat oli 
kytketty toisiinsa ja 
se painoi enemmän 
kuin vanha paksu 
tilikirja. Tav.
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taloutta hoidettu lakien ja ohjeiden mukaan. Hallinnon tarkoituk-
senmukaisuutta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista 
eli poliittisen ohjauksen tuloksellisuutta arvioi valtuuston nimittämä 
tarkastuslautakunta. Revisioviraston mahdollisesta tulevasta roolista 
todettiin lain perusteluissa vain, että lautakuntaa saattoi avustaa 
virkamies. Epämääräisyys aiheutti revisioviraston henkilökunnassa 
huolta ja revisiotoimea jouduttiin sopeuttamaan tuleviin oloihin ris-
tipaineissa.240  

Revisioviraston ja muiden kaupunkien vastaavien elimien kohtaloa 
oli toki pohdittu, ja keskusteluissa oli nostettu esille sisäinen tarkastus, 
jota ei kuntapuolella aiemmin ollut juuri jäsennelty. Mutta revision 
suorittama valvontatarkastus, vaikkapa tilivirastoihin sijoitetuilla työn-
tekijöillä, oli käytännössä ollut myös sisäistä tarkastusta. Revisio oli 
hoitanut myös merkittävän osan kaupungin sisäisen valvonnan tehtä-
vistä, vaikka ne eivät sille hallinto-opillisesti kuuluneetkaan. Revisio-
viraston päälliköt Lehdosta Lappalaisen kautta Ikäheimoon kuuluivat 
1950-luvulla perustettuun Sisäiset tarkastajat-yhdistykseen, jossa he 
saivat tuntuman yksityissektorin ajatuksiin sisäisestä tarkastuksesta. 
Myös revisioviraston tarkastava henkilökunta kävi 1990-luvun alussa 
sisäisen tarkastajan kurssia.241 

Kuntalain valmistelijat katsoivat, että kaupunginjohtajat tarvitsi-
vat avukseen tarkastusyksikön, joka olisi heidän välittömässä johdos-

Vuoden 1973 
päivähoitolaki antoi 
kunnille aikaisem-
paa laajemmat 
taloudelliset ja 
hallinnolliset edelly-
tykset ja velvoitteet 
päivähoidon järjes-
tämiseksi. Vuonna 
2000 Helsingissä 
oli 336 kunnallista 
päiväkotia ja niissä 
noin 20 000 lasta. 
Kaupungin työn-
tekijöiden määrää 
lisäsi 1970-luvulla 
erityisesti myös 
siirtyminen perus-
kouluun. Päiväkoti 
Vironniemi. 
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saan linjaorganisaation ulkopuolella. Tehtävä sopi kaupunkien revisioyk-
siköille, mikä ratkaisi osan työllistämisongelmasta. Kuuden suurimman 
kaupungin revisiojohtajat keksivät lisäksi – miettiessään tilintarkastuk-
sen tulevaa kilpailuttamista – että niiden oma ammattiväki voisi jatkossa 
avustaa tilintarkastajaa. Valtava työmäärä ja kaupungin organisaation 
asiantuntemus puolsivat järjestelyä. Vaikka lakiin ei kirjattu säännöksiä 
revisiotoimesta, oli hallituksen esityksessä eduskunnalle kuntalaiksi 1994, 
samoin kuin eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä, todettu, että 
kaupungin oma revisiotoimi voi säilyä, mutta kaupunginhallituksen alai-
sena sisäistä tarkastusta hoitavana elimenä. Se voisi myös avustaa tarkas-
tuslautakuntaa ja tilintarkastajia erikseen sovittavalla tavalla.

Helsingissä kansliapäällikkö Pertti Vanteen johtama revision kehit-
tämisryhmä ehdottikin joulukuussa 1995 revisioviraston sijoittamista 
välittömästi kaupunginhallituksen alaiseksi sisäisen tarkastuksen yksi-
köksi. Revisiovirastoa työryhmässä edustivat Ikäheimo, tilintarkasta-
jien sihteeri Virta ja hallintoreviisori Jaakko Ilves sihteerinä.242 Henki-
lökunnan ja viraston tulevaisuutta varjostanut epävarmuus jatkui, kun 
kaupunginhallitus asetti seuraavaksi komitean pohtimaan laajempaa 
kokonaisuutta: revisiotoimen tehtäviä, tilintarkastajien lukumäärää, ti-
lintarkastuksen laajuutta sekä kaupungin määräysvallassa olevien yh-
tiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämistä. Huolena oli myös 
tarkastuslautakunnan asema, jonka ainoa varma avustava virkamies oli 
toistaiseksi sihteeri. Poliitikoista koottua revisiokomiteaa johti kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Suvi Rihtniemi. Pysyvinä asiantuntijoina 
se kuuli mm. Ikäheimoa ja Virtaa. Komitea esitti revisioviraston sijoitta-
mista tarkastuslautakunnan alaisuuteen.243 

Tämän täyskäännöksen jälkeen kaupunginjohtaja pyysi Vanteelta 
ehdotusta sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Näin muodostuneen 
kompromissiratkaisun ”periaatteellisena erona revisiokomitean esityk-
seen, jossa revisioviraston sisäinen organisaatio säilytettiin ennallaan”, 
oli, ”että revisiovirastosta osoitetaan henkilöstöä sekä ulkoiseen tarkas-
tukseen tarkastuslautakunnan käyttöön että sisäiseen tarkastukseen kau-
punginjohtajan käyttöön.” Näin revisiovirastoon muodostettiin ulkoisen 
ja sisäisen tarkastuksen yksiköt.244 

Muut suurimmat kaupungit olivat ratkoneet samoja organisointion-
gelmia tiiviimmin yhdessä. Ne päätyivät virkamiesrevision jakamiseen: 
osa henkilöstöä jäi avustamaan tarkastuslautakuntaa, osa siirtyi kaupun-
ginkanslian ja kaupunginjohtajan alaisuuteen sisäiseen tarkastukseen. 
Esimerkiksi Turussa revisiotoimisto jatkoi supistetulla henkilöstöllä 
tarkastuslautakunnan alaisena. Ulkoista tilintarkastusta avusti siellä 
kaupunginjohtajan alainen sisäinen tarkastus.245 Helsingissä kaupun-
ginreviisorin johtaman viraston tehtävänä oli avustaa samanaikaisesti 
kaupunginjohtoa, tarkastuslautakuntaa ja ulkoista tilintarkastajaa. Hal-
linnollisissa kysymyksissä revisiovirasto kuului kaupunginjohtajan alai-
suuteen. 
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Tarkastuslautakunta perustettiin Helsingissä aluksi 15-jäseniseksi. Sen en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi valtuusto valitsi lääketieteen ja kirurgian toh-
tori Jussi Tarkkasen. Varapuheenjohtajana toimi tarkastusalaan syvällisesti 
perehtynyt oikeustieteen tohtori Kai Kalima. Tarkastuslautakunta vastasi 
Helsingin kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestä-
misestä sekä arvioi olivatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan haaste oli oman arvioin-
tityön käynnistäminen. Ulkoisesti työ muistutti luottamustilintarkastajien 
aikaa jaostoineen ja kokouksineen, tilintarkastajien sihteerinkin jatkaessa 
tarkastuslautakunnan palveluksessa. Yksittäisen lautakunnan jäsenen oli 
kuitenkin työskenneltävä jaostojen ja kokousten kautta. Mahdolliset eriävät 
mielipiteet jäivät lautakunnan pöytäkirjoihin, eivät yhteiseen kertomukseen. 
Revisiovirasto avusti tarkastuslautakuntaa sen arviointityössä, mutta ensim-
mäisen vuoden aikana tilintarkastuksen kilpailutus ja järjestäminen omalla 
väellä vei päähuomion. Esimerkiksi Turun kaupungilla työnjako oli selke-
ämpi: revisiotoimisto ei tehnyt siellä tilinpidollista tarkastusta, vaan keskittyi 
arviointiin ja hallinnon tarkastamiseen. Arviointityötä hankaloitti Helsin-
gissä ja muissa kaupungeissa aluksi sekin, ettei talousarvioon ollut kirjattu 
toiminnallisia tavoitteita, joiden toteutumista olisi voinut arvioida.246 

Lautakunnan ensimmäisiä tehtäviä talvella 1997 oli tilintarkastuksen 
kilpailutus. Revisioviraston virkamiehet valmistelivat seikkaperäisen tar-
jouspyynnön, jossa oli yksilöity myös tehtävät, joissa virasto avusti tilintar-
kastajaa. Samoin oli määritelty kaupungin ostamien tilintarkastuspäivien 
(900) määrä. Kilpailutus oli ensi kertaa toteutettuna suuritöinen tehtävä, 
johon oli valmistauduttu myös suurimpien kaupunkien kaupunginrevii-
sorien palaverein. Kaupungin omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen tilintar-
kastus pidettiin Helsingissä erillään nk. kaupunkiemon tilintarkastuksesta. 
Vuosien 1997–2000 tilintarkastajaksi kaupunki valitsi Kunta-Kihlman 
JHTT-yhteisön, joka oli konsultoinut mm. eläköitynyttä kaupunginrevii-
sori Lassi Lappalaista. 247 

Kaksipäinen  
revisiovirasto
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Tilintarkastajan oli toimitettava tarkastuslautakun-
nalle kaksi raporttia tilintarkastuksesta sekä laadittava 
tilintarkastuskertomus, jonka lautakunta toimitti edel-
leen kaupunginvaltuustolle oman arviointikertomuk-
sensa kanssa. Tarkastuslautakunta valvoi tilintarkastus-
työn etenemistä mutta itse tarkastustyöhön sillä ei ollut 
oikeutta puuttua. Kunta-Kihlmanin haasteena oli ”tulla 
sisään” uudelle sektorille, suunnitella nelivuotinen tar-
kastusohjelmansa ja vuosittainen työohjelmansa. Kun 
kunnallinen lainsäädäntö, määräykset, ohjeet ja proto-
kollat eivät itsestään selvästi avaudu yleisellä tilintarkas-
tustietämyksellä, kaupungin revisioviraston asiantun-
temus epäilemättä sujuvoitti tilintarkastajan alkua.248 
Toisaalta Kunta-Kihlmanin vastuullinen JHTT, KHT 
Eero Prepula oli yritysmaailmassa ansioitunut ammat-
tilainen, joka teki nopeasti vaikutuksen revisioviraston 
väkeen. Hän ”jutteli, piti yhteyttä johtoon ja antoi myös 
raportteja nähtäväksi ja luettavaksi. Hän suositteli asi-
oita, ei komentanut, ja perusteli aina asiansa.”249 Kon-
sultoiva tilintarkastus osoitti toimivuutensa.

Ilmeet olivat vakavia Hotelli 
Tornin päivällisillä 27.10.1998. 
Revisioviraston väki pohti 
tulevia yhteistyökuvioita. 
Vasemmalta sisäisen tarkas-
tuksen yksikön johtaja Marja 
Pohja, kaupunginreviisori Vesa 
Ikäheimo, kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen sisäisen 
tarkastuksen osaston päälli-
köksi siirtyvä Paula Mäntynen 
ja ulkoisen tarkastusyksikön 
johtaja, tuleva tarkastusjohtaja 
Urpo Vainionpää. Tav.
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Oppimisprosessi oli molemminpuolista. Revisiovirasto kaipasi 
ammattitaitonsa päivittämistä jo siksi, että kuntalaki määräsi kirjan-
pitolain noudattamista soveltuvin osin. Prepula oli ollut valmistele-
massa kirjanpitolakia, joten tässä suhteessa kaupunki oli onnekas ti-
lintarkastajan valinnassaan.250 Perinteisesti käytetyssä kameraalisessa 
kirjanpidossa käyttötulot, menot ja investoinnit oli laskettu yhdessä 
laskelmassa ja katsottu kuinka paljon rahaa jää. Poistot ja muut esitet-
tiin toisessa laskelmassa.251 Kirjanpitolaki toi kuntiin tuloslaskelman, 
taseen ja myös konsernitaseen. Revisiovirasto oli opetellut uusia asi-
oita ja kouluttanut henkilökuntaansa. Tarkastussuunnitelmia uusittiin 
monilta osin.252 Tarkastuslautakunta sai uudesta tilinpidosta enemmän 
tietoa, mutta vertailtavuus toisiin kuntiin ja edellisvuosien tuloksiin 
heikkeni aluksi. Toisaalta konsernitase antoi paremman ymmärryksen 
kaupungin kuntayhtymien, tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen talo-
udellisesta laajuudesta ja merkityksestä.253

Kihlmanin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti revisiovirasto 
osoitti valvontatilintarkastukseen huomattavan osan henkilökuntaansa, 
myös Marja Pohjan johtamasta sisäisen tarkastuksen yksiköstä.254 Näin 
sisäisen tarkastuksen oma, kaupunginjohtajan tarpeista lähtevä ohjelma 
jäi vähemmälle huomiolle.255 Kaupunginjohtaja asettikin helmikuussa 
1998 kansliapäällikkö Vanteen työryhmän – jäsenenä myös kaupun-
ginreviisori Ikäheimo – valmistelemaan kaupungin tarkastustoimen 
kehittämistä ja jakamista sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen. Aloite 
oli tullut tarkastuslautakunnasta, jota johti kesäkuusta 1997 alkaen 
kansanedustaja Osmo Soininvaara.256 Työryhmä nimesi revisioviraston 
organisaation ongelmiksi tiedonsaannin, päällekkäisen työn – valvon-
tatilintarkastusta teki ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen väki – ja riip-
pumattomuuden, kun samat henkilöt toimivat sekä sisäisessä että ul-
koisessa tarkastuksessa. Työryhmä painotti, että tarkastuslautakunnan 
jaostoja avustavien ulkoisen tarkastuksen yksikön vastuuhenkilöiden 
oli oltava riittävän hyvin perillä tarkastettavien virastojen ja laitosten 
tavoitteista, toiminnasta ja taloudesta. Tarkoituksenmukaista olisi, että 
valvontatilintarkastusta suorittaisivat yksinomaan määrätyt ulkoisen 
tarkastuksen tarkastajat.257 

Riippumattomuusasia nousi esille myös toista kautta. Valtion tilin-
tarkastuslautakuntaan oli tehty kantelu revisioviraston virkamiehen toi-
mimisesta tilintarkastajana kaupungin määräysvallassa olevassa yhtiössä 
tai yhteisössä. Revisiovirasto oli sisällytetty kaupunginhallituksen johto-
säännössä kaupunginjohtajan toimialaan, ja se sai tältä tehtäviä. Tilintar-
kastuslautakunta ja myös Helsingin kauppakamarin tilintarkastusvalio-
kunta tulkitsivat, että revisioviraston virkamies oli esteellinen toimimaan 
tilintarkastajana kaupungin määräysvallassa olevassa yhteisössä ja sääti-
össä, jossa kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja oli toimitus-
johtajana tai vastaavassa asemassa, tai hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenenä.258 Huomautus kosketti myös tarkastuslautakuntaa, joka nimesi 
kaupungin yhtiöiden tilintarkastajaehdokkaat. Kantelu herätti polemiik-
kia virkamiesten ja tarkastuslautakunnan jäsenten kesken.259 
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Vanteen työryhmä ehdotti sisäisen tarkastuksen yksikön siirtoa kau-
pungin rahoitusjohdon alaisuuteen talous- ja suunnittelukeskukseen. 
Ulkoiseen tarkastukseen keskittyvä ja tarkastuslautakunnan alaisuuteen 
jäävä revisiovirasto nimettäisiin tarkastusvirastoksi. Nimenvaihto sym-
bolisoi uutta yksiselitteistä alistussuhdetta, toisaalta vanhahtava ruotsa-
laisperäinen nimi oli viitannut yksipuolisesti tilintarkastukseen. Sisäisen 
tarkastuksen puolelle siirtyvien reviisorien virat muutettaisiin sisäisen 
tarkastajan viroiksi ja tarkastusvirastoon jäävien reviisorien kaupunkitar-
kastajan viroiksi. Tarkastusviraston päällikkönä toimisi tarkastusjohtaja. 
Työryhmä ehdotti tehtävään Ikäheimoa. Ratkaisevan sanan antoi hal-
linnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä vastannut tarkastuslau-
takunta, joka tuki oleellisilta osin ehdotettuja järjestelyjä, mutta esitti 
tarkastusjohtajaksi ulkoisen tarkastusyksikön päällikköä, Urpo Vainion-
päätä. Tämä tuli myös valtuuston päätökseksi lokakuussa 1998.260
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Organisaatiomuutos astui voimaan lähes välittömästi, marraskuun 
alusta 1998. Operatiivisesti tarkastusvirasto jaettiin kahteen tarkastus-
yksikköön ja kaupunginreviisori Ikäheimon johtamaan konsernitarkas-
tusyksikköön. Tarkastusjohtaja, JHTT, HTM, Urpo Vainionpää johti 
ensimmäistä tarkastusyksikköä ja tarkastuspäällikkö Jaakko Ilves tois-
ta. Kun Ilves siirtyi kehittämispäällikön osa-aikaiseen virkaan kesällä 
2000, hänen paikalleen toisen tarkastusyksikön päälliköksi nimettiin 
JHTT Marjo Niska-aro. Henkilökunnan määrä supistui 25:een (39).

Tarkastusjohtaja Vainionpään keskeisenä tavoitteena oli luoda hyvä 
koordinaatio tarkastusviraston ja lautakunnan sekä tilintarkastajien 
välille.261 Tarkastusvirasto peitti perustyönään sovittuja osioita tilintar-
kastajan kokonaisohjelmasta. Tarkastuslautakunta sai tilintarkastajien 
suosituksista ja niiden vaikutuksista muistioita ja vastaavasti tilintar-
kastaja sai käyttöönsä tarkastusviraston laatimia muistioita ja selonte-
koja hallinnon tarkastuksesta. Niistä ilmenneistä virheistä ja puutteista 
se antoi välittömästi tiedot tarkastettaville.262 

Tarkastuslautakunta oli tyytyväinen tilintarkastajansa työn laatuun. 
Tilintarkastajan viaksi ei pitänyt lukea sitä, että se joutui ”toistuvasti” 
huomauttamaan samoista asioista samoille virastoille.263 Tilintarkas-
tajan lakimääräisenä tehtävänä oli myös valvoa, että kaupungin sisäi-
nen valvonta oli järjestetty asianmukaisesti. Vuonna 2000 ilmenneiden 
väärinkäytösten johdosta tilintarkastaja kiinnitti huomioita siihen, että 
esimiehillä oli valvontavastuun ohella vastuu tehokkaan kontrolliympä-
ristön luomisesta.264 Vuosina 2004–2005 Helsingin Tekstiilipalvelussa 
paljastui liki 600 000 euron kavallus ja Helsingin Vedessä tehtiin laaja 
tutkimus epäillystä kaupungin varojen väärinkäytöstä. Tilintarkastajan 
mukaan kaupunki ei ollut määritellyt, mitä sisäisellä valvonnalla tar-
koitettiin, eikä sillä ollut ohjeita sen toteuttamisesta.265 Tarkastuslau-
takunta totesi tuolloin, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan 

Tarkastus- 
virastona
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kokonaisarviointi ”sopi luontevasti” sen omaan arviointitehtävään 
ja antoi näin arviointikertomuksessa tukensa tilintarkastajan nä-
kemyksille.266

Helsingin kaupungin tilintarkastajan, Kunta-Kihlmanin neli-
vuotiskausi päättyi keväällä 2001, mutta se oli voittanut tarjouskil-
pailussa seuraavankin valtuustokauden tarkastuksen. Vastuullisena 
tarkastajana toimi vuodesta 1999 JHTT, KHT Reijo Peltola. Kun-
ta-Kihlman oli osa monikansallista Arthur Andersen-yhteisöä, 
jonka tilintarkastustoiminta päättyi tilintarkastusalaa maailman-
laajuisesti ravisuttaneeseen Enron-skandaaliin. Kunta-Kihlmanin 
toimintaa jatkettiin kesästä 2003 alkaen nimellä Ernst & Young 
Julkispalvelut Oy. Samalla sen vastuulliseksi tilintarkastajaksi Hel-
singissä nimettiin JHTT, KHT Jarmo Lohi, joka vastasi yhtiön 
julkisen sektorin asiantuntijapalveluista Suomessa.267 Koska tilin-
tarkastusalan resurssit olivat Suomessa rajalliset, varteenotettavia 
ehdokkaita Helsingin kaupunkiemon tarkastukseen ei löytynyt 
kuin muutama. Vuonna 2009 sama tilintarkastajayhteisö siirtyi jo 
neljännelle nelivuotiskaudelleen kaupunkiemon tilintarkastajana.

Tilintarkastusyhtiöt halusivat saada vuoden 1997 kilpailu-
tuksissa jalkansa toimeksiantajien ovien väliin. Helsinkikin sai 
tilintarkastuksensa verraten edullisesti. Ensimmäisellä kaudella 

Tarkastusvirasto ja 
tarkastuslautakunta te-
kivät työtä ympäri vuo-
den. Kevät olikiireisintä 
aikaa. Tilinpäätös ja 
kaupunginhallituksen ja 
hallintokuntien toimin-
takertomukset saatiin 
maaliskuun kuluessa ja 
arviointikertomuksen 
oli valmistuttava huhti-
kuun lopussa. Valtuusto 
käsitteli sitä kesäkuussa 
ja uudelleen joulu-
kuussa. Prosessi ja sen 
aikataulutus olivat 
kompromissin tuloksia, 
eivätkä välttämättä op-
timoineet arviointityön 
tulosten hyödyntämistä 
jo kuluvan vuoden 
taloussuunnitelmissa.    
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Keväällä 2011 valmistui järjestyksessä 14. arviointikertomus. Kertomukset olivat kehittyneet jo huo-
mattavasti luottamustilintarkastajien kertomuksista, mutta raportointia ja arviointityötä kehitettiin 
yhä. Arviointi perustui aina systemaattiseen tietojen keruuseen ja sen tehtävänä oli kuntalain mu-
kaisesti arvioida olivatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
toteutuneet. Arviointikertomuksissa arvioitiin myös mm. sitä kuinka luotettavia seurantajärjestel-
miä tavoitteille oli asetettu ja miten tavoitteet ohjasivat toimintaa sekä liittyivätkö ne olennaisesti 
yksikköjen toimintoihin. Tav. 
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kaupunki osti 900 tarkastuspäivää ja täydensi sitä yli tuhannella oman 
viraston työpäivällä. Toisella kaudella JHTT-ostopalvelujen osuus kau-
pungin tarkastustoimen toimintamenoista arvioitiin noin 18 prosentiksi. 
Ostettua tilintarkastusta laskettiin sopimuksilla asteittain 550 päivään. 
Kaupungin kustannukset eivät laskeneet aivan vastaavasti, sillä tilintar-
kastajat hinnoittelivat työnsä kalliimmaksi. Myös viraston oman tilintar-
kastuksen määrä laski, kun kaupungin toimintoja siirtyi tytäryhteisöihin 
ja kuntayhtymiin.268  

Syksyn 1998 organisaatiouudistus ei päättänyt jatkuvaa polemiikkia 
virkamiestarkastajien mahdollisista esteellisyyksistä ja henkisten re-
surssien riittävyydestä. Niinpä tarkastuslautakunta päätti helmikuussa 
1999, ettei kaupungin työntekijää nimetä lainkaan kaupungin määrä-
yksessä olevien yhteisöjen ja säätiöiden tarkastajiksi. Tämä oli Helsingin 
ratkaisu. Esimerkiksi Tampereella ja Lahdessa virastojen virkamiehet 
saattoivat vielä 2010-luvulla toimia kaupungin omistamien yhtiöiden ti-
lintarkastajina.269 Päätös lopetti työt konsernitarkastusyksikön kahdelta 
yhtiötarkastajalta. Kaupunginreviisori Ikäheimo sai järjesteltäväkseen 
yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen kilpailutuksen.270 Nämä Hel-
sinki-konsernin tilintarkastustehtävät haluttiin pilkkoa mielekkäiksi ko-
konaisuuksiksi kilpailun ylläpitämiseksi – tarjouksia saatiinkin kaikilta 
suurilta ja osin myös keskisuurilta tilintarkastustoimistoilta.271  

Ikäheimo teki myös arvioita yhteisöjen toiminnasta ja esitteli nii-
den asioita tarkastuslautakunnan jaostoille. Hän myös ohjeisti ja neu-
voi keskushallintoa konsernivalvonnan yhtenäistämisessä. Aiemmin 
kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat olivat hoitaneet valvon-
tavastuutaan nimeämällä hallituksiin kaupungin virkamiehiä tai luot-
tamushenkilöitä. Tilintarkastajien nimitykset palvelivat osin samaa 
tarkoitusperää. Uusi konserniseuranta tehostuneine työmenetelmineen 
kohensi huomattavasti yhteisöjen hoitoa ja valvontaa.272 Kaupunki pa-
nosti vahvasti myös tytäryhtiöiden toimitusjohtajien valmennukseen. 
Ikäheimon jäätyä eläkkeelle vuonna 2007 konserniasioita hoiti konser-
nitarkastaja, ensimmäisenä toimenhaltijanaan kaupunkitarkastajana ai-
emmin toiminut ekonomi Kirsi Sova. 
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Soininvaaran tultua valituksi vihreiden puoluejohtajaksi tarkastuslau-
takuntaa johti kesäkuusta 2000 alkaen Sallamaari Muhonen. Henki-
lövaihdosten vuoksi varapuheenjohtaja Kai Kaliman asema korostui 
tarkastuslautakunnan ensimmäisellä nelivuotiskaudella. Ennen uuden 
tarkastuslautakunnan valintaa valtuusto päätti Harry Bogomoloffin esi-
tyksestä ”ilman avointa valmistelua” supistaa lautakunnan kokoonpanon 
yhdeksään henkeen. Ilmeinen tarkoitus oli pienten valtuustoryhmien ra-
jaaminen pois lautakunnasta. Uusi tarkastuslautakunta kehitti vuodesta 
2001 alkaen työtään lautakuntamaisemmaksi. Puheenjohtaja, entinen 
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen ja 
kansanedustaja, ekonomisti Hannele Luukkainen hallitsi tehtävänsä ja 
tunsi myös sisältöjä hyvin.273 

Tarkastusjohtaja Urpo Vainionpää toi tarkastusvirastoon tulospalkki-
ojärjestelmän useine kehittämisprojekteineen. Henkilöstö osallistui myös 
valvontatilintarkastus- ja arviointiprosessien kehittämiseen. Tarkastusvi-
rasto oppi laatimaan arviointimuistioitaan täsmällisemmin ja jaostojen 
ja lautakunnan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Lappalaisen ai-
kana käynnistetty johtoryhmätyöskentely sai säännöllisempiä muotoja 
ja yleinen työn suunnitelmallisuus kohentui.274 Tärkeimmät tavoitteensa 
saavuttanut Vainionpää jäi eläkkeelle kesällä 2002. Viransijaisena tar-
kastusjohtajana toimi huhtikuun lopulta alkaen tarkastuslautakunnan 
sihteeri, JHTT Oiva Virta, joka haki myös viran vakituiseksi hoitajaksi. 
Paikka kiinnosti myös tarkastuslautakunnan jäsentä Marja-Liisa Pelto-
maata, jolla oli monipuolinen kokemus tarkastustoimesta. 

Valtuusto äänesti marraskuussa 2002 tarkastusjohtajaksi Turun kau-
punginreviisorin, ekonomi (myöhemmin kauppatieteiden maisteri), 
JHTT Pirjo Hakanpään. Hän oli toiminut Turussa ensin tilintarkasta-
jien sihteerinä vuodet 1980–1986 ja tämän jälkeen apulaiskaupunginre-
viisorina. Hänet valittiin myös Kunnalliset tilintarkastajat -yhdistyksen 
puheenjohtajaksi Lassi Lappalaisen jälkeen. Turun kaupunginreviiso-
riksi Hakanpää nousi vuonna 1994. Hakanpään ansiot olivat kiistatto-
mat, sillä hän oli toiminut myös JHTT-yhdistyksen puheenjohtajana 
vuodesta 2000 sekä kuulunut valtiovarainministeriön JHTT-lautakun-

Uusia tuulia
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taan vuodesta 2001. Mutta Helsingin kaupunki haki hänen valinnallaan 
myös uusia tuulia. Tarkastuslautakunta tunsi Hakanpään jo aiemmin 
työn kautta, hän oli laajalti verkostoitunut ja motivoitunut kehittämään 
tarkastuslautakunnan työtä ja arviointia laajemminkin. 

Pirjo Hakanpää aloitti tarkastusjohtajana valitusprosessin vuoksi 
vasta elokuun alusta 2003. Hän jatkoi edeltäjiensä aloittamia laadun 
kehittämishankkeita, joista syntyneitä parantamisehdotuksia ja kehittä-
mistoimenpiteitä tuotiin jo vuoden 2003 arviointi- ja tarkastustyöhön. 
Tarkastusviraston tarkastajat toimivat arvioijina kaupungin laatupal-
kintokilpailussa vuosina 2004, 2006 ja 2010. Viraston johtamista ja toi-
minnan laatua kehitettiin myös johtoryhmän laatuprojektilla Euroopan 

Tarkastusjohtaja 
Pirjo Hakanpää 
kehitti tarkas-
tusvirastoa 
ja kaupungin 
tarkastustointa 
hyvässä yhteis-
ymmärryksessä 
luottamushen-
kilöiden kanssa. 
Hakanpään 
tarkastusvirasto 
oli tehokas, 
ajanmukainen ja 
avoin työyhteisö. 
Revisioneuvos 
Hakanpään 
näkemyksiä 
kuuntelivat 
tarkoin myös 
kunnallisen 
tarkastustoimen 
lainsäädännöl-
lisiä muutoksia 
pohtivat valmis-
telijat. 
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Kivihiiltä voimalai-
toksissaan polttava 
Helsinki tuotti säh-
köä ja kaukolämpöä 
korkealla hyötys-
uhteella. Helsingin 
Energian kaupun-
gille vuosittain 
tulouttamat raha-
virrat vastasivat 2–3 
veroäyriä. Helsingin 
Energiaa odottivat 
kuitenkin suuret 
investoinnit, jotka 
tulisivat alentamaan 
sen voitonmaksuja 
huomattavasti. 
Helsingin kaupungin 
aineistopankki.    

laatupalkintomallin mukaisesti. Tarkastusvirasto sai kaupunginjoh-
tajan laatupalkinto 2006-kilpailussa kunniamaininnan prosessien 
hyvästä hallinnasta, mistä rohkaistuneena virasto osallistui vuonna 
2008 Suomen Laatupalkintokilpailuun saavuttaen tavoittelemansa 
pisterajan.275 

Enronin kirjanpitoskandaalin vaikutuksesta Euroopassakin 
kiinnitettiin suurempaa huomiota tilintarkastuksen riippumatto-
muuteen. Helsingin kaupunki rajasi saman vastuullisen tilintar-
kastajan kaudet kahteen, vaikka tilintarkastajayhteisö saattoi pysyä 
samana. Ulkoinen tilintarkastajayhteisö vastasi työnsä riippumat-
tomuudesta, mutta tarkastuslautakunta seurasi, etteivät tilintar-
kastajan konsultointitehtävät vaarantaneet päätyön riippumatto-
muutta. Omilta tarkastajiltaan tarkastusjohtaja Hakanpää vaati 
vuosittain riippumattomuusvakuutuksen. Viraston auktorisoidut 
tarkastajat saivat kuitenkin ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ottaa 
– ja sitä pidettiin tiettyyn määrään asti suotavanakin – virka-ajan 
ulkopuolella kaupunkikonsernin ulkopuolisia tarkastustoimeksi-
antoja, joista he tekivät sivutoimi-ilmoitukset tarkastusjohtajalle. 
Ilmoituksista kävivät ilmi tarkastettavat yhteisöt ja niihin käytetty 
oma työpanos.276 
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Riippumattomuutensa varjelemiseksi tarkastusvirasto luopui myös 
virasto virastolta niihin vakituisesti sijoitettuina olleista tarkastajis-
taan, viimeisenä sosiaalivirastosta vuonna 2010. Tarkastusvirasto hyl-
käsi tietoisesti myös koko sektorimaisen tilintarkastuksen, jossa yksi 
tarkastaja tarkasti vain sosiaalivirastoa, toinen liikuntavirastoa jne, ja 
siirtyi vuoden 2007 tilintarkastuksessa tiimityöskentelyyn. Jokaiselle 
laitokselle ja virastolle nimettiin kuitenkin yhteyshenkilöt tunteva vas-
tuutarkastaja.   

Kaupunkitarkastajien vetämien tiimien tilintarkastusta koordi-
noi tarkastuspäällikkö Marjo Niska-aro. Tilintarkastussuunnitelmia 
ja tarkastuksen toteutusta ruoti Tilta-ryhmä tarkastuspäällikön joh-
dolla. Kun aikaisemmin esimerkiksi virastojen hankinnoista laadittiin 
raportteja, niitä teki kukin tarkastaja itsekseen. Tilintarkastajalla oli 
vaikeuksia saada niitä yhteismitallisiksi ja nostaa oleelliset havainnot 
omaan raporttiinsa. Tarkastusviraston muistioiden luku supistui uu-
den käytännön mukana, mutta kattavuus lisääntyi. Tilintarkastaja sai 
raportit isompina kokonaisuuksina ja olennaisempina. Tässä mielessä 
tiimityö lisäsi työn tuottavuutta. 

Arviointityötä tehtiin pääsääntöisesti yksin, välillä pareittain ja sitä 
pohdittiin arvioijien muodostamassa Arvi-ryhmässä. Arviointityötä 
koordinoi aluksi tarkastusjohtaja, kunnes kaupunkitarkastaja Timo 
Terävä astui uuteen arviointipäällikön virkaan vuoden 2008 alussa.277 
Tarkastuslautakunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan, Hannele Luuk-
kaisen mukaan tarkastusviraston ”työntekijöiden ammattitaito oli kas-
vanut hurjasti, varmaan lautakunnan jäsentenkin”. Palautetta annettiin 
ja vastaanotettiin, sillä viraston työntekijät arvioivat lautakuntaa ja lau-
takunta virastoa.278

Tarkastajien työnjako lisääntyi jossain määrin. Viraston kaksi eri-
koistarkastajaa teki pelkästään avustavaa tilintarkastusta. Kaikki kau-
punkitarkastajat tekivät arvioinnin ohella henkilöstä ja vuodesta riip-
puen vaihtelevan määrän tilintarkastustyötä, jota käytettiin luontevasti 
hyväksi myös arviointipuolella. Tilintarkastaja taas sai tarkastusviras-
tolta ajatuksia siitä, mitä kannattaisi riskilähtöisesti tarkastaa.279 Ernst 
& Young ryhtyi myös tarkastamaan viraston tarkastajien työpapereita 
ja antamaan niistä palautetta tarkastuspäällikölle ja tarkastusjohtajalle.

Pirjo Hakanpää sai julkisessa hallinnossa harvinaisen revisioneu-
voksen arvon vuonna 2010. Esityksen asiasta tehnyt Kuntatarkastajat 
ry. piti hänen ansioita kunnallisella tilintarkastuskentällä ja sen kehit-
tämisessä poikkeuksellisen merkittävinä. Hänen aikanaan tarkastusvi-
raston päällikkövirastomaisuus hälventyi ja avoimuus lisääntyi. Mer-
kittävimmät asiat käytiin läpi johtoryhmätyössä, jossa virastopäällikkö 
jakoi informaatiota myös koko henkilökunnalle, sillä johtoryhmän 
pöytäkirjat olivat luettavissa viraston intraverkosta.280 Kun tarkastus-
lautakunnan sihteeri Oiva Virta jäi eläkkeelle vuonna 2010, vapautunut 
virka muutettiin controllerin toimeksi. Lautakunnan sihteerinä jatkoi 
arviointipäällikkö. Tarkastusviraston henkilöstö väheni vuodesta 2003 
kolmella 19:ään. Työmäärä pysyi suurin piirtein samana, sillä poistu-
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neiden tilintarkastustehtävien tilalle tulivat vuosittaiset pääkaupunki-
seudun yhteisarvioinnit ja osallistuminen seitsemän suuren kaupungin 
yhteisarviointiin. 

Hannele Luukkaisen johtama tarkastuslautakunta teki lokakuussa 
2001 työmatkan Brysseliin ja Luxemburgiin, missä se perehtyi Euroo-
pan Unionin varainkäytön valvontaan ja tilintarkastukseen. Seuraavan 
vuoden tutustumiskohde oli Pietari ja siellä mm. kaupungin tarkastus-
komitea. Vuonna 2006 lautakunta tutustui Hollannissa ja vuonna 2010 
Skotlannissa tilintarkastusjärjestelmiin ja kunnallisten toimintojen ar-
viointiin.281 Kaupungin tarkastustoimen perinteisten pohjoismaisten 
yhteyksien rinnalle nousivat eurooppalaiset kontaktit nimenomaan 
arvioinnin kautta. Pohjoismaissahan ei vastaavaa arviointia ollut.

Tarkastuslautakunnan työn kehittämisessä oli viraston ja erityisesti 
tarkastusjohtajan valmistelulla ja esittelyllä suuri merkitys – osoitus 
viraston ja lautakunnan yhteistyökyvystä sekin.282 Yhdeksänhenkinen 
lautakunta jakautui aluksi neljään jaostoon. Tämä aiheutti sekavan 
työnjaon. Ongelmista päästiin yksinkertaisesti vähentämällä jaostojen 
määrä vuonna 2005 kolmeen. Tuolloin alkoi myös uuden tarkastus-
lautakunnan nelivuotiskausi, jolle laadittiin ensi kertaa nelivuotinen 
toimintasuunnitelma. Muitakin uudistuksia toteutettiin samassa yh-
teydessä.  Arviointikertomus toi selkeämmin esille tarkastusviraston 
henkilökunnan roolin arviointityössä mainiten kunkin arviointiaiheen 
valmistelijan nimen. Arviointikertomuksesta pidettiin ensi kertaa 
myös lehdistötilaisuus.283

Tarkastuslautakunnan jaostojen tutustumiskäynnit kytkettiin aikai-
sempaa selvemmin meneillä olleisiin, kuluvan kauden arviointeihin. 
Käynnit myös valmisteltiin etukäteen: tehtiin asialistat ja kysymykset 
joihin haluttiin vastaukset, jotta arvioinnin kohde osasi varata paikalle 
oikeat henkilöt.284 Välillä virastopäällikköjä kutsuttiin myös lautakunnan 
eteen taustoittamaan isompia kysymyksiä.285

Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja rahoitusjohtaja kävi-
vät Luukkaisen toisen puheenjohtajakauden lopulta alkaen tilinpäätök-
sen valmistuttua tarkastuslautakunnassa kertomassa syitä talousarvio-
poikkeamiin ja myös muita keskeisiä kysymyksiä omilta ”rooteleiltaan”. 
Kaupunginjohtajat olivat vuosien varrella arvostaneet luottamushenkilö-
tarkastajien työtä: Ilaskivi, vaikka ei monien isojen kysymystensä vuoksi 
aina ehtinyt sitä osoittaa, Kari Rahkamo, Eeva-Riitta Siitonen. Pitkä-
aikaisen sihteerin Oiva Virran mukaan kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
ilmaisi ehkä vahvimmin – mutta se olikin tarkastuslautakunnan aikaa –, 
että piti sitä arvossa, ”ja oli valmis tulemaan aina kun pyydettiin”.286 

Kaupunginjohtaja Pajunen vahvisti kaupungin strategia-ajattelua. 
Valtuusto määritteli strategiset, koko kaupunkia koskevat tavoitteet, 
joilla se pyrkii kuntalain mukaisesti edistämään asukkaiden hyvinvointia 
ja kaupungin kestävää kehitystä. Hallintokunnat kytkivät periaatteessa 
omat strategiansa kaupungin strategioihin. Tarkastusvirasto ja tarkastus-
lautakunta antoivat palautetta valtuustolle arvioimalla kaupungin stra-
tegiaohjelmaa ja mm. sen yhteyttä talousarvioissa esitettyihin tavoittei-
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siin. Perinteisten taloudellisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden ohella lautakunta arvioi myös kau-
pungin arvojen, kuten asukaslähtöisyyden sekä 
eettisten periaatteiden, toteuttamista.287 

Arviointikertomus annettiin Helsingissä val-
tuuston tiedoksi kesäkuun viimeisessä kokouk-
sessa, joka ryhmäpuheenvuoroineen kesti tyypilli-
sesti ”yömyöhään asti”. Kertomuksia oli työstetty 
jaostoissa ja lautakunnassa huolellisesti, yhtenäi-
syyttä ja selkokielisyyttä tavoitellen.288 Palaute oli 
yleisesti myönteistä. Raportoinnissa oli kuitenkin 
yhä kehittämistä. Professori Jarmo Vakkuri Tam-
pereen yliopistosta auditoi tarkastuslautakunnan 
vuotta 2008 koskevan arviointikertomuksen ja 
katsoi, että aiheiden valinnassa tarkastuslauta-
kunnan tulisi korostaa olennaisuutta. Sen olisi 
myös terävöitettävä suositustensa esittämista-
paa.289 

Tarkastuslautakunta arvioi vuosina 2004 ja 
2008 omien suositustensa vaikuttavuutta toi-
mikaudeltaan. Tämän jälkeen arviointi tehtiin 
vuosittain ja kohdistettiin aina kahden vuoden 
takaiseen kertomukseen. Vuonna 2004 lauta-
kunta totesi, että kertomukset olivat johtaneet 
korjaaviin toimiin sattumanvaraisesti ja esitti 

Helsingin kaupungin palveluksessa oli 
vuonna 2011 noin 40 000 työntekijää.  
Tarkastusviraston väki on vähentynyt 
kunnan toimintojen yhtiöittämisten 
sekä kuntayhtymien perustamisten 
myötä, mutta myös parantuneen työn 
suunnitelmallisuuden ja määrätietoisen 
kehittämisen ansiosta. Kuvassa tarkas-
tusviraston henkilökunta joulukuussa 
2011. Istumassa tarkastuspäällikkö Marjo 
Niska-aro, kaupunkitarkastaja Pertti 
Peltola, tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää, 
kaupunkitarkastaja Jari Ritari ja erikois-
tarkastaja Marja Piiroinen. Seisomassa 
erikoistarkastaja Kirsi-Marie Kaito, 
kaupunkitarkastaja Tuomas Mettomäki, 
hallintosihteeri Merja Hartikainen, kau-
punkitarkastaja Minna Tiili, arviointipääl-
likkö Timo Terävä, kaupunkitarkastaja 
Liisa Kähkönen, konsernitarkastaja Arto 
Ahlqvist, controller Vilhelmiina Lam-
minpää, kaupunkitarkastaja Petri Jäske, 
kaupunkitarkastaja Tarja Palomäki, atk-
suunnittelija Harri Hynninen, kaupunki-
tarkastaja Kari Roine ja toimistosihteeri 
Laura Rinne. Kuvasta puuttuu taloustar-
kastaja Tatu Veikkolainen. Tav.
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mahdollisuutena, että kaupunginhallitus valmistelisi mahdolliset toi-
menpide-ehdotukset.290 Kaupunginhallitus pyysikin jatkossa hallin-
tokunnilta selostukset sekä kesäkuun kokoukseen että loppuvuoden 
istuntoon, jossa valtuusto kuuli toimenpiteistä, joihin nämä olivat 
kertomuksen johdosta ryhtyneet.291 Arviointikertomusta käsiteltiin 
valtuustossa siis kahdesti. Vuorovaikutteisuus koheni, mutta toisaalta 
hallintokunnat antoivat kahdet selitykset, osin samaa työtä tehden ja 
prosessia viivyttäen. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta mietti kevään 
lausuntokierroksesta luopumista, jolloin arviointikertomuksen käsit-
telyä valtuustossa olisi voitu aikaistaa kuukaudella.292 

Lausuntokierrosasia jakoi mielipiteitä. Toinen keskustelua herät-
tänyt ja myös julkisuutta saanut kysymys koski tarkastuslautakunnan 
raportointia. Kaupungin johto lähti siitä, että lautakunta raportoi vain 
arviointikertomuksella, jonka olemusta kuntalaki ei sinänsä tunne. 
Kaupunginjohtaja Siitonen ei suostunut keväällä 2003 esittelemään 
erillisraporttia, jonka tarkastuslautakunta oli oma-aloitteisesti laatinut. 
Lautakunta valmisteli vuoden 2010 lopulla muutosta, jonka kautta se 
voisi palvella toimeksiantajaansa ja asiakastaan eli valtuustoa kalen-
terivuoden varrella raporteilla, jotka perustuisivat suunnitelmalliseen 
toimintaan ja kohdistuisivat ajankohtaisiin sekä tärkeisiin kokonai-
suuksiin. Samalla lautakunnan työ olisi saanut enemmän näkyvyyttä. 
Esittelyoikeudestaan kiinnipitänyt kaupunginjohtaja Pajunen esti eril-
lisraporttien toimittamisen valtuustolle. Muissa suurissa kaupungeissa 
käytännöstä oli saatu jo kokemuksia. Turussa ei laadittu arviointiker-
tomusta enää lainkaan, vaan lautakunta teki erillisiä raportteja pitkin 
vuotta.293 Helsingin kaupungin tarkastustoimen johtosäännön muu-
tosehdotusten poliittinen valmistelu oli syksyllä 2011 kesken.  

Näkemyseroilla ei ollut vaikutusta tarkastustoimen varsinaiseen 
työhön. Tarkastusviraston ja tarkastuslautakunnan yhteistyö jatkui 
eteenpäin katsovana. Satavuotias virasto kehitti organisaatiotaan ja 
työmenetelmiään sekä valmistautui kuntakentän jatkuviin muutoksiin 
avoimessa, kannustavassa mutta myös tuloksia odottavassa hengessä. 

Kaupunginjohta-
ja Jussi Pajusen 
ja tarkastuslau-
takunnan välillä 
oli näkemyseroja 
tarkastussään-
töön tehtävistä  
muutoksista. Val-
tuusto palautti 
asian loppusyk-
syllä 2011 kau-
punginhallituk-
selle uudelleen 
valmisteltavaksi. 
Helsingin kau-
pungin aineisto-
pankki.  

Tarkastuslauta-
kunta joulukuus-
sa 2011. Edessä 
vasemmalta va-
rapuheenjohtaja 
Antti Vuorela 
(sd), puheen-
johtaja Hannele 
Luukkainen 
(kok), Salla Kor-
honen (vihr), Sari 
Näre (vihr). Sei-
somassa Tuulikki 
Vuorinen (kd), 
Jaakko Ojala 
(kok), Katja Utti-
Lankinen (kok), 
Olli Viding (vihr) 
ja Nils Torvalds 
(rkp). Tav. 
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-liikelaitoksen jk  
Helsingin Satama
HKL-liikelaitoksen jk •	
HKL
Henkilöstökeskus•	
Helsingin kaupungin henki-•	
löstön kehittämispalvelut 
-liikelaitoksen jk 
Henkilöstön kehittämispalvelut 
-liikelaitos (Oiva Akatemia)
Työterveyskeskus•	
Tietokeskus•	
Pääkaupunkiseudun yhteis-•	
työasiat
Konsernin johto ja valvonta •	
Konserniyhtiöt ja säätiöt•	

2. JAOSTO
Kulttuuri- ja kirjasto- •	
lautakunta 
Kulttuurikeskus 
Kaupunginkirjasto
Kaupungin taidemuseon jk •	
Taidemuseo
Kaupunginmuseon jk •	
Kaupunginmuseo
Kaupunginorkesterin jk •	
Kaupunginorkesteri
Eläintarhan johtokunta •	
Korkeasaaren eläintarha
Nuorisolautakunta •	
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntalautakunta •	
Liikuntavirasto
Sosiaalilautakunta •	
Sosiaalivirasto
Terveyslautakunta •	
Terveyskeskus

3. JAOSTO
Opetuslautakunta •	
Opetusvirasto
Suomenkielisen  •	
työväenopiston jk 
Suomenkielinen  
työväenopisto
Ruotsinkielisen  •	
työväenopiston jk 
Ruotsinkielinen  
työväenopisto
Kaupunkisuunnittelulauta-•	
kunta 
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta •	
Kiinteistövirasto
Asuntolautakunta•	
Asuntotuotantotoimikunta •	
Asuntotuotantotoimisto
Rakennuslautakunta •	
Rakennusvalvontavirasto 
Teknisen palvelun  •	
lautakunta 
Hankintakeskus 
Rakentamispalvelu (Stara) 
Tukkutori
Palmia -liikelaitoksen jk •	
Palmia
Yleisten töiden lautakunta •	
Rakennusvirasto
Pelastuslautakunta •	
Pelastuslaitos
Ympäristölautakunta •	
Ympäristökeskus
MetropoliLab-liikelaitoksen jk •	
MetropoliLab  -liikelaitos 
(1.6.2010 asti)

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009–2012,  
TARKASTUSALUEJAKO

Helsingin kaupungin konserniyhteisöt  
ja säätiöt, 1. jaoston vastuualue  
(seuraavassa on lueteltu keskeisimpiä):

LIITTEET

Helsingin Konsernihankinta Oy
Helsingin Matkailu Oy
Helsinki Abroad Ltd Oy
Helsinki Region Marketing Oy
Finlandia-talo Oy
Energiantuotantoon liittyvät yhtiöt: 
(Oy Mankala Ab, Mitox Oy, Helsingin 
Sähkötalo Koy, Helen Sähköverkko Oy, 
Suomen Energia-Urakointi Oy)
Helsingin Bussiliikenne Oy
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy 
Suomenlinnan Liikenne Oy
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
Helsingin Liikuntahallit Oy
Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy
Urheiluhallit Oy,  Vuosaaren Urheilutalo Oy
Valtion asuntolainoittamat tai  
korkotuetut yhtiöt:
Alueelliset vuokra-asuntoyhtiöt, 21 kpl 
Helsingin Asumisoikeus Oy 

Helsingin korkotukiasunnot  
keskinäinen Koy  
Helsingin Palveluasunnot Koy
Muut asuntoyhtiöt: 
Auroranlinna Koy 
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Tilayhtiöt: 
Helsingin Tennispalatsi Koy 
Kaapelitalo Koy  
Lasipalatsin Mediakeskus Oy,  
Pakkalantie 30 Koy 
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy 
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy 
Helsingin Toimitilat Koy, Helsingin Leijo-
na Oy, Kaisaniemen Metrohalli Koy
Muut yhtiöt: 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  
Oy Gardenia-Helsinki Ab  
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus 
RTT Oy 

Helsingin Väylä Oy, Työmaahuolto Oy 
Posivire Oy, Seure Henkilöstöpalvelut Oy 
Säätiöt: 
Helsingin Musiikkitalon säätiö 
Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö 
Helsingin teatterisäätiö 
Helsingin kaupungin 450-vuotis- 
taiteilijatalosäätiö 
Helsinki-instituutin säätiö 
Helsinki-viikon säätiö 
Jääkenttäsäätiö, Stadion-säätiö 
Helsingin Seniorisäätiö 
Oulunkylän sairaskotisäätiö,  
UMO-säätiö
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