
JHTT-TUTKINTO 2013 

Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka  

Kysymys 4. Palvelusetelit julkisella sektorilla 

Aika-arvio 40-50 minuuttia 

Maksimipistemäärä 2 pistettä 

Etukeno on reformiaktiivisuudestaan tunnettu keskisuuri kaupunki, joka kamppailee talouson-
gelmien kanssa. Tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino on vahvistunut viimeisten vuo-
sien aikana merkittävästi. Tulorahoituksen kehitys näyttää huolestuttavalta; seudun yritystoimijat 
ovat siirtäneet tuotantoaan mm. Romaniaan ja Turkkiin. Myös kaupungin väestörakenteen kehi-
tys näyttäytyy epäsuotuisalta. Kaupungin veronmaksajien määrä suhteessa palveluiden kysyn-
tään vähenee huolestuttavasti. 

Etukeno on tehnyt paljon. Kustannuslaskentaa on uudistettu toiminto- ja prosessiperusteiseksi 
laskennaksi. Palvelutuotantoa on tuotteistettu. Kaupungin tukipalvelujen ulkoistamisesta alkanut 
kehitys on edennyt myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, joskin tätä kehityssuuntaa on myös voi-
makkaasti kritisoitu. Elämänkaariajattelua on pyritty vahvistamaan palvelutuotannossa jakamalla 
palvelujärjestelmä ikäsegmentteihin. Matalan kynnyksen palvelumalleja on kokeiltu eri puolella. 
Kaikkiaan uudistusten vaikutukset näyttävät kuitenkin jostain syystä vähäisiltä.  

”Tarvitaan uusi vaihde, tarvitsemme todellisempia markkinoita kaupungin palveluihin”, on val-
tuuston puheenjohtaja Sirkka Siirilä todennut. Ajatuksen etenemistä on vahvistanut kaupungin 
paljon käyttämän Näkymätön käsi –nimisen asiantuntijapalveluyrityksen toteuttamat työpajat. 
Viimeisen työpajan tuloksena kaupungin poliittisista päätöksentekijöistä ja virkamiesjohdosta 
koostunut idearyhmä määritteli keskeiseksi kehityssuunnaksi ”markkinamekanismin vahvistami-
sen”. Lausuma jakoi mielipiteitä. Toisessa ääripäässä kaupungista olisi tulossa lähinnä ”tilaaja-
konttori”. Toisessa kaikki jo tehdytkin ulkoistamispäätökset olisi peruutettava niiden aiheuttami-
en merkittävien transaktiokustannusten vuoksi. ”Totuus on kaiketi tällä välillä”, oli Siirilä pää-
töspuheenvuorossa osuvasti todennut. 

Yksimielisyys löytyi reformimyönteiselle kaupungille ominaisella tavalla. Paikalleen ei voi jää-
dä, jotain on tehtävä. Mutta mitä? Näkymätön käsi -yrityksen neuvonantojohtaja Lauri Luova 
tarjoaa ratkaisuksi palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa. Hän ehdottaa palvelusetelien käyt-
töönottoa lasten päivähoidossa, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä useissa terveyspalveluissa.  

Esitys muuttaisi kaupungin palvelujen järjestämistä ja tuotantoa merkittävästi. Uudistuksen radi-
kaali ote ei sinällään pelota päättäjiä, mutta suunnasta ollaan vähintäänkin monta mieltä. Mitä 
palveluseteleillä voidaan itse asiassa saavuttaa? Mistä tiedetään, toimivatko ne halutulla tavalla? 
Paraneeko kansalaisen asema? Nämä kysymykset koetaan niin tärkeiksi, että kaupunki päättää 
pyytää uuden näkemyksen palvelusetelien käyttöönotosta. 



Toimit Näkyvä käsi -nimisessä asiantuntijaorganisaatiossa, jonka keskeistä osaamisaluetta ovat 
julkishallinnon organisaatioiden tuottavuus, uudet palvelutuotantomallit ja talouden kontrollijär-
jestelmät. Syyslomasi Kilpisjärvellä keskeytyy Sirkka Siirilän puheluun. Otat vastaan toimek-
siannon, jonka mukaan tehtäväsi on arvioida palvelusetelijärjestelmän laajamittaista käyttöönot-
toa Etukenon kaupungissa seuraavien kysymysten valossa: 

1. Mihin palvelusetelijärjestelmällä yleensä pyritään julkisissa palveluissa? Miten nämä tavoit-
teet sopivat Etukenon kaupungin palvelutuotannon kehittämiseen ja siihen, mitä siellä on jo 
tehty ja kokeiltu? 

2. Mitä palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto tarkoittaisi konkreettisesti Etukenon kaupungin 
palveluissa? Kuvaa yksi esimerkki jostakin kaupungin palvelusta. Määritä myös kolme kes-
keisintä käyttöönoton rajoitetta. 

3. Millaisia valvonnan ja kontrollin ongelmia Etukenon kaupungin palvelusetelijärjestelmään 
voi liittyä?  

  

MALLIVASTAUS. 

Palvelusetelijärjestelmät ovat esimerkki julkisessa hallinnossa sovellettavista näennäismarkki-
namalleista. Suomessa, samoin kuin useissa muissa OECD-maissa, näennäismarkkinamallien 
hyödyntäminen perustuu pyrkimykseen tehostaa julkisten palvelujen järjestämistä ja tuotantoa. 
Ajattelumallin keskeinen olettamus on, että tuomalla markkinamekanismia julkisten palvelujen 
järjestelmiin voidaan parantaa palvelutuotannon kustannustehokkuutta, kustannusten läpinäky-
vyyttä, julkisten palvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta, edistää toimijoiden keskinäisen yh-
teistyön hyötyjä sekä laajentaa asiakkaiden valinnanvapauden mahdollisuuksia.  

Palvelutuotannon tehokkuuden paranemisen uskotaan syntyvän välillisesti kilpailun kiristymisen 
myötä. Ajatuksena on, että valinnanvapaus lisää yksityistä kysyntää ja voimistaa palvelutuottaji-
en välistä hintakilpailua asiakkaista. Kilpailun myötä halpenevat hinnat pienentävät aluksi palve-
luntuottajien voittomarginaaleja ja synnyttävät pitkällä aikavälillä painetta tuotantokustannusten 
karsimiseen. Tämä argumentti ei ole erityisen yksiselitteinen, sillä vaikka kilpailun vaikutuksista 
hintoihin ja allokatiiviseen tehokkuuteen vallitseekin melko laaja yksimielisyys, tutkimuksesta ei 
löydy yhtenäistä näyttöä kilpailun myönteisistä vaikutuksista kustannustehokkuuteen. 

Palvelusetelijärjestelmällä tarkoitetaan yleisellä tasolla palvelujen organisoinnin mallia, jossa 
palveluseteliä käytetään palvelujen järjestämisen keinona muiden järjestämistapojen (esimerkiksi 
julkinen tuotanto ja kunnan ostopalvelutoiminta) ohella. Palvelusetelien käytön tuloksellisuus 
määrittyy siis viime kädessä suhteessa muihin palvelujen järjestämisen ja tuotannon vaihtoehtoi-
hin. 

Etukenon kunnassa palveluseteli tarkoittaa yleisesti ottaen sitä että kunta myöntää sitoumuksen 
palvelun saajalle korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan määrää-
mään arvoon asti. Palveluseteli on mahdollista myöntää asiakkaalle esimerkiksi setelin tai säh-



köisen kortin muodossa. Palveluseteliasiakkaalla viitataan palvelusetelillä maksavaan asiakkaa-
seen ja palvelusetelituottajalla yritykseen tai järjestöön, jonka kunta on hyväksynyt palveluntuot-
tajaksi ja joka tuottaa palveluja palveluseteliasiakkaille. Kunnalla on palvelujen järjestäjän rooli. 

Kysymyksen viitekehyksessä palvelusetelijärjestelmä sisältää kolme keskeistä toimijaa: Etuke-
non kunnan, loppuasiakkaat ja palveluntuottajat. Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta, 
arvosta ja kohderyhmästä sekä sillä ostettavista palveluista. Kunta hyväksyy myös ne yksityiset 
palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen asiakkaat voivat käyttää palveluseteliä. Palve-
lusetelin hyväksynyt asiakas voi käyttää palveluseteliä periaatteessa vain kunnan määrittelemän 
palvelun ostamiseen kunnan hyväksymältä palvelusetelituottajalta. Kun asiakkaan palvelun tarve 
on todettu, kunta voi tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Jos asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, 
kunnan vastuulla on miettiä palvelun vaihtoehtoinen järjestämisen tapa, esimerkiksi ostopalvelu-
na tai kunnan omana tuotantona. Tässä tapauksessa asiakas maksaa palvelusta kunnan määritte-
lemän asiakasmaksun. Jos asiakas hyväksyy palvelusetelin, hän valitsee yksityisen palveluntuot-
tajan, joka tuottaa palvelun. Palvelun hinnan asiakas maksaa palvelusetelillä ja omavastuuosuu-
della, johon asiakas käyttää omia tuloja.  

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto jatkaisi Etukenon kunnan pyrkimystä kokeilla uusia pal-
velujen järjestämisen ja tuottamisen tapoja. Kysymyksen tehtävänasettelusta käy ilmi, että Etu-
kenon aiemmat kokeilut luovat luontevan pohjan myös palvelusetelin käyttöönotolle. Palvelutuo-
tannon ulkoistamista on tehty jo pitkään, mikä voidaan tulkita Etukenon pyrkimykseksi hyödyn-
tää näennäismarkkinamallia palvelutuotannon uudistamisessa. Palveluseteli jatkaisi tätä kehitys-
suuntausta. Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittämishankkeet ovat esimerkkejä pyrki-
myksestä lisätä palvelutuotannon läpinäkyvyyttä ja kustannusten seurantaa, joita kumpaakin olisi 
mahdollista laajentaa myös palvelusetelien käyttöönotolla. 

Toisaalta kysymyksenasettelusta käy myös ilmi erityinen näkökohta. Pitkään jatkunutta ulkois-
tamiskehitystä on viety systemaattisesti eteenpäin, mutta sen käyttöönottoa sosiaali- ja terveys-
palveluissa on myös kritisoitu. Koska on todennäköistä, että palvelusetelimallia käytettäisiin juu-
ri sosiaali- ja terveyspalveluissa (esimerkiksi vanhuspalveluissa tai perusterveydenhuollossa), 
voidaan tietysti ajatella että palvelusetelien käyttöönotolle voisi syntyä myös institutionaalisia, 
poliittis-hallinnollisia esteitä.  

Käyttöönotolle on nähtävissä useitakin rajoitteita, jotka on hyvä analyyttisesti miettiä. Seuraa-
vassa mainitaan kolme keskeistä: 

1) Tarvitaan uskottava näkemys toimivista palvelumarkkinoista ja palvelutuottajien todellisesta 
kilpailuasetelmasta, koska valinnanvapauteen liittyvät hyödyt pohjautuvat tähän olettamukseen.  

2) Rajoite voi olla se, että toimijoiden kilpailuasetelma ei muotoudu asiakkaita hyödyttävällä 
tavalla. Esimerkiksi, jos palvelutuottajat kilpailevat pelkästään hinnalla laadun sijaan, tämä voi 
aiheuttaa ongelmia palvelujen saatavuudelle sekä asiakkaan kokemalle palvelun laadulle. Tätä ei 
voida etukäteen tietää. 



3) Lopullisia vaikutuksia palvelujen käyttäjien tilanteeseen ei etukäteen myöskään tiedetä. Näin 
ollen tärkeä käyttöönottoon liittyvä pohdinta on se, miten Etukenon kunta kykenee muodosta-
maan näkemyksen palvelujen käyttäjiin kohdistuvista vaikutuksista. Palvelusetelijärjestelmä, 
samoin kuin mikä tahansa näennäismarkkinamallin instrumentti, on nimensä mukaisesti instru-
mentti. Väline, jota kunta hyödyntää palvelutuotantonsa toteuttamiseen. Kuten aina, instrumentti 
voi joskus toimia tavoitteiden suuntaisesti, mutta ei aina. Viime kädessä Etukenon kunnan palve-
lujen järjestäjänä täytyy kantaa vastuu instrumentin käyttöönotosta, sen mahdollisista hyödyistä 
ja haitoista. 

Valvonnan ja kontrollin ongelmat kytkeytyvät näin ollen erityisesti siihen, miten palvelusetelien 
käyttöönotto vaikuttaa palvelujen tuottamisen kustannustehokkuuteen, palvelujen laatuun ja vai-
kutuksiin loppukäyttäjille. On syytä varmistaa riittävä tieto palvelujen laadusta ja vaikuttavuu-
desta. Lisäksi Etukenon kunnan resurssien käytön kannalta oleellista on se, mitä palvelusetelijär-
jestelmän ylläpito yleensä maksaa. Jonkinlainen käsitys transaktiokustannuksista siis tarvitaan 
myös siksi, että voidaan vertailla palvelusetelijärjestelmän suhteellista tehokkuutta muihin vaih-
toehtoisiin näennäismarkkinamalleihin. 

5. Julkishallinnon asiakaspalvelun kehittäminen ja verovarojen käytön tarkastus 

Aika-arvio 20-30 minuuttia 

Maksimipistemäärä 1,5 pistettä 

Julkisen hallinnon kehittämistä on jo pitkään ohjannut vaatimus asiakaslähtöisyydestä: kysymys 
siitä, miten palvella kansalaisia mahdollisimman laadukkaasti ja vaikuttavasti. Asiakaspalvelujen 
kehittämisessä hyödynnetään monia erilaisia välineitä ja lähestymistapoja. Erästä kehittämisen 
suuntausta kutsutaan yhteispalvelujen malliksi. Tehtäväsi on kuvata mitä tällä mallilla tarkoite-
taan, millaisia organisoinnin ongelmia yhteispalvelujen järjestämisessä voi ilmetä sekä miten 
yhteispalvelujen laaja käyttöönotto vaikuttaa verovarojen käytön tarkastukseen ja arviointiin. 
Painota vastauksessasi seuraavia asioita: 

1. Määritä yhteispalvelujen käsite ja yhteispalvelujen keskeiset toimijatahot 
2. Analysoi yhteispalvelujen vaihtoehtoisia rahoitusperiaatteita sekä niissä esiintyviä ongelmia 

Lisäksi: 

3. Millaisia vaikutuksia yhteispalvelujen kehittämisellä voi olla JHTT-tarkastuksen laadukkaa-
seen toteuttamiseen? 

 

MALLIVASTAUS. 

Yhteispalvelujen käsite liittyy pyrkimykseen uudistaa julkisen hallinnon ja kansalaisen välistä 
suhdetta. Kansalainen, jota tässä keskustelussa nimitetään asiakkaaksi, on julkisia palveluja käyt-



tävä taho, jonka mahdollisuuksia päästä julkiseen palveluun pyritään parantamaan. Keskeinen 
ratkaistava ongelma juuri yhteispalvelujen viitekehyksessä on se, miten julkisten palvelujen saa-
vutettavuutta ja saatavuutta voidaan parantaa riippumatta siitä ovatko kyseessä valtion tai kunti-
en organisaatioiden tuottamat palvelut. Yhteispalvelussa pyritään miettimään palveluverkkojen 
organisointia ja fyysisten toimipisteiden sijoittelua valtion, kuntien ja muiden viranomaisten pal-
velujen järjestämisessä. Usein samoissa toimipisteissä voi olla valtion paikallishallinnon palvelu-
ja (esimerkiksi poliisi), KELA ja kuntien palveluja. Ajattelutavassa pyritään lisäämään näiden 
palvelujen koordinaatiota ja niin ollen myös tuottamisen kustannustehokkuutta ja laatua. 
 
Ajattelutavassa oletetaan että asiakkaalle ei ole erityistä merkitystä sillä, onko kyse valtion tai 
kuntien palveluista. Tärkeää on että hän pääsee palveluun, joka on tuotettu asiakaslähtöisesti ja 
kustannustehokkaalla tavalla. Yhteispalvelujen ajattelumalli tässä mielessä jatkaa yleistä julkisen 
hallinnon asiakaspalvelun kehittämisen historiaa, samoin kuin se laajentaa veronmaksajan näkö-
kulman (’vastiketta rahalle –periaate’) huomioon ottamista julkisten palvelujen järjestämisessä ja 
tuottamisessa. 
 
Asiakaspalvelujen kehittämiseksi Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2012 koko julkisen 
hallinnon kattavan asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hanke). Hankkeen 
taustalla on nykyhallituksen ohjelmassa yhteispalvelulle asetetut tavoitteet. Näiden mukaan on 
tarkoitus:  
- luoda koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Lisäksi määritellään 

jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja 
eri viranomaisten palvelut.  

- selvittää kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisina ja kes-
keisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.  
 

Erityisinä toimenpiteinä asiakaspalvelujen kehittämishanke pyrkii: 
• kuvaamaan julkisen hallinnon asiakaspalvelun, erityisesti yhteispalvelun nykytilan 
• tekemään ehdotuksia julkisen hallinnon asiakaspalvelujen yhteisiksi kehittämis- ja toteut-

tamisperiaatteiksi 
• selvittämään mahdollisuudet tehdä yhteispalvelusta kuntien tai vaihtoehtoisesti muun vi-

ranomaisen vastuulla oleva tehtävä mukaan lukien oikeudelliset, taloudelliset ja muut 
edellytykset yhteispalvelun säätämiselle kunnan tai muun viranomaisen tehtäväksi  

• tekemään ehdotuksen yhteispalvelun uudesta järjestämistavasta sekä Kansaneläkelaitok-
sen liittymisestä uuteen yhteispalveluun 

• tekemään ehdotuksen valtion hallinnon ja kuntien asiakaspalveluista, jotka lakisääteisesti 
kuuluisivat yhteispalvelussa annettaviksi (esim. etäpalveluna tarjottavat palvelut) 

• tekemään ehdotuksen yhteisiksi yhteispalvelun tietoteknisiksi ratkaisuiksi sekä yhteispal-
veluun ja etäpalveluun liittyväksi yhteiseksi palveluprosessin toimintamalliksi sekä tukea 
toimijoita yhteispalveluun ja etäpalveluun liittyvien palvelustrategioiden valmistelussa 

• tekemään ehdotuksen yhteispalvelupisteiden sijoittamiskriteereiksi, yhteispalvelupiste-
verkoksi ja toimenpiteiksi hallinnonalakohtaisten palvelupisteverkkojen sopeuttamiseksi 
siihen  

• tekemään ehdotuksen henkilöstön aseman järjestämisestä muutoksessa 
• valmistelemaan hallituksen esitysluonnoksen julkisen hallinnon yhteispalvelulain uudis-

tamiseksi.  



 
Yhteispalvelujen kehittämisessä on kaksi periaatteellista ongelmaa. Ensimmäinen koskee palve-
luverkkojen ja toimipisteiden fyysistä sijoittamista. Hankkeessahan on ajateltu, että kunnille, 
jossa palvelupisteet tosiasiallisesti sijaitsevat, annetaan keskeinen rooli yhteispalvelujen kehittä-
misessä. Ongelmia syntyy siitä, miten tämä toimipisteverkkoja koskeva kysymys ratkaistaan. 
Yhteispalvelujen kehittäminen, jossa eräs keskeinen taustamuuttuja on pyrkimys hyödyntää ta-
loudellista mittakaavaetuja ja tehostaa näin julkisia palveluja, ei ole irrallaan ajankohtaisesta 
kuntien rakennemuutoskeskustelusta. Kunnat ja seudut pelkäävät palvelutuotannon keskittämisen 
negatiivisia vaikutuksia omaan paikallis- ja aluetalouden kehitykseen. Hankkeessa yhteiselle 
asiakaspalvelupisteelle määritellään tarvittava asukaspohja, jotta voidaan turvata toiminnan ta-
loudellisuus ja tuottavuus. Minimiasukaspohjasta voidaan tarvittaessa poiketa harvan asutuksen, 
vaikeiden kulkuyhteyksien tai muun erityisen seikan vuoksi. 
 
Lainsäädännössä määritellään kriteerit toimipisteiden sijainnille. Kriteereissä huomioidaan asi-
ointi- ja työssäkäyntisuunnat, kulkuyhteydet vaikutusalueelta sijaintipaikalle (maanteitse ja rau-
tateitse sekä matka-aika), olemassa oleva infrastruktuuri, henkilöstövaikutukset aloitusvaiheessa 
ja erityisolosuhteet kuten esimerkiksi asukastiheys, maantiede ja kielelliset suhteet.  
 
Toinen iso kysymys on palvelujen järjestämisen rahoitustapa. ”Yhteinen” tarkoittaa usein on-
gelmia tarkkojen rahoitusmallien määrittelyssä. Yhteispalvelujen kehittämisessä on siis tarve 
varmistaa että palvelujen tuottamisen kustannukset jakautuvat tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti 
valtion ja kuntien viranomaisten kesken. Asiakkaan ja veronmaksajan kannalta tällä on kaiketi 
pienempi merkitys, ongelma näyttäytyy enemmänkin valtion ja kuntien välisessä ohjaus- ja 
koordinaatiosuhteessa. Ongelma on kuitenkin tärkeä, koska kuntien taloudelliset lähtökohdat 
ovat kovin erilaisia, ja talousarvioiden rakentaminen nykyisessä rahoitustilanteessa on erittäin 
haasteellista. 
 
Rahoituksen toteuttamiseksi on olemassa kaksi periaatteellista mallia: suoriteperusteinen malli ja 
asukaslukuun perustuva malli. Lisäksi voidaan ajatella näiden eräänlainen välimuoto. 
 
Suoriteperusteisessa mallissa rahoituksen jakamisperusteena käytettäisiin toimipisteessä toteutu-
via asiakaspalvelutapahtumia eli suoritteita. Suoritteet tulisi kirjata melko yksityiskohtaisesti ja 
näiden tietojen pohjalta tehdä päätökset rahan jakamisesta. Suoriteperusteisessa mallissa suorit-
teet hinnoiteltaisiin kustannusten korvaamista varten.  
 
Asiakkaalle maksullisissa suoritteissa on suoraan suoritteen tekemiseen liittyvä korvaus yleensä 
sisällytettävä asiakkaalta perittävään suoritemaksuun. Neuvontasuorite pitäisi pystyä erottamaan 
muusta suoritteesta (asiakirjojen vastaanottaminen yms.), koska neuvonta on aina asiakkaalle 
maksutonta, eikä uusi järjestelmäkään saa muuttaa sitä asiakkaalle maksulliseksi.  
 
Tässä mallissa suoritteiden hinnoittelu vaatii erityistä huomiota siksi että hinta kuvaisi mahdolli-
simman tarkkaan todellisia kustannuksia. Tämä edellyttää kustannuslaskenta- ja suoritteiden seu-
rantajärjestelmien kehittämistä valtion ja kuntien organisaatioiden yhteistyönä. Nyt tätä työtä on 
paljolti tehty erillisissä järjestelmissä. Yhteispalvelujen kehittäminen luo painetta järjestelmien 
kustannuslaskenta- ja tuloksellisuusseurantajärjestelmien yhdenmukaistamiselle. Suoritteiden 
hinnoittelussa eräs tekijä on luonnollisesti erilaisten suoritteiden tuotantoprosessien ominaispiir-



teet. Esimerkiksi neuvontasuoritteiden hinnoittelussa on huomioitava neuvontaan käytetyn ajan 
variaatio riippuen siitä, millaisesta neuvonnasta on kysymys. Toisaalta esimerkiksi etäpalvelui-
den suoritteiden hinnoittelu täytyy pohjautua mahdollisimman tarkkoihin seurantatietoihin. 
 
Yleisesti ottaen suoriteperusteinen järjestelmä kannustaisi yhteispalvelujen kehittämistä taloudel-
lisen ajattelun avulla. Se noudattaisi systemaattisemmin kustannuslaskennan aiheuttamisperiaa-
tetta. Se myös todennäköisesti vaatisi suhteellisen usein päätöksentekoa palvelupisteverkosta ja 
voi aiheuttaa uudenlaisia määrittelyn tarpeita suhteessa kunnalliseen itsehallintoon. Koska aivan 
samanlaista järjestelmää ei ole käytössä tällä hetkellä, sillä voisi olla vaikutusta – ei vain asia-
kaspalvelujen kehittämisessä – vaan myös julkisten organisaatioiden talous- ja kustannusinfor-
maation läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden parantamisessa. 
 
Toinen periaatteellinen malli pohjautuu asukaslukuun. Koska asiointi syntyy aina asukkaitten 
tarpeista, jotka suuressa mittakaavassa ovat alueittain suhteellisen samanlaisia, voidaan rahoituk-
sen kohdentamisperiaatteena käyttää myös esimerkiksi palvelupisteen vaikutusalueen asukaslu-
kua. Tätä varten tulisi määritellä, minkä verran jokin asukasmäärä keskimäärin käyttää yhteises-
sä asiakaspalvelussa tarjolla olevia palveluita. Rahoituksen kohdentuminen pohjautuisi siis las-
kennalliseen olettamukseen, ei todelliseen suoritteiden käyttöön. Asukaslukuolettamukseen poh-
jautuva malli voisi yliarvioida palvelujen käyttöä joillakin alueilla, vastaavasti aliarvioida joilla-
kin toisilla alueilla, koska vaikutusalueen asukasluku ei sinällään kerro varsinaista todellisen 
käytön lukuja, vain potentiaalisten käyttäjien määrän. Menetelmä ei siis voi olla samalla tavalla 
tarkka kuin suoritepohjainen kustannusten korvaaminen.  
  
Asukaslukuperusteinen järjestelmä olisi kuntien kannalta yksinkertaisempi ja voidaan ajatella, 
että se turvaisi palveluverkon jatkuvuutta. Tämä perustuu siihen, että käyttöä koskeva suorite- ja 
kustannustieto ei jalostu verkkoja koskevaan päätöksentekoon. Laskennallinen asukaslukupoh-
jainen olettamus säilyy joka tapauksessa. Se ei siis kannustaisi samanlaiseen taloudellisuuteen 
kuin suoriteperusteinen malli. Hallinnollisesti se myös vaatisi vähemmän jatkuvaa päätöksente-
koa kuin suoriteperusteinen järjestelmä. Myös asiakaspalvelujen kehittämishankkeen yhteys laa-
jempaan kuntarakenteiden uudistamisen reformiin säilyisi poliittisesti vähemmän herkkänä. Jär-
jestelmä olisi itse asiassa pääpiirteissään samankaltainen kuin useiden kuntien lakisääteisesti 
hoidettavien tehtävien valtionosuusjärjestelmä, jossa hyödynnetään samantyyppisiä laskennalli-
sia olettamuksia.  
 
Kolmas vaihtoehto olisi edellisten mallien jonkinlainen välimuoto. Tässä rahoitus kohdennettai-
siin asukaslukuun pohjautuvan osan ja suoritemääriin pohjautuvan osan yhteissummana. Yhteisiä 
pisteitä ylläpitäville kunnille maksettaisiin perusrahoitusta pisteen vaikutusalueen asukasmäärän 
mukaan. Rahan määrä asukasta kohden pienenisi asukasmäärän kasvaessa. Lisäksi vuotuista 
korvausta maksettaisiin pisteessä toteutuneiden palvelutapahtumien perusteella. Jälkimmäinen 
korvaus voitaisiin maksaa kootusta määrärahasta tai toimijoiden omilta momenteilta. Jälkimmäi-
nen vaihtoehto olisi omiaan ylläpitämään toimijoiden kiinnostusta yhteiseen asiakaspalveluun.  
 
Tarkastuksen prosessit muuttuvat tarkastuskohteiden muutoksen myötä. Näin tapahtuisi myös 
yhteispalvelujen ja JHTT-tarkastuksen välisessä suhteessa. Sama ilmiö, joka todettiin yhteispal-
velujen kehittämisen taustalla, toimii myös itse asiassa valtion ja kuntien talouden valvonnan 
ympäristössä. Suomalaisessa järjestelmässä valtion ja kuntien talouden valvonta ovat perinteises-



ti olleet kaksi aika erilaista järjestelmää. Näitä säännellään eri lainsäädännöillä. Tarkastuksen 
institutionaaliset järjestelmät ovat erilaisia; kunnissa toimii kilpailutettu lakisääteinen JHTT-
tilintarkastuksen järjestelmä ja tarkastuslautakuntien tuloksellisuuspainotteinen arvioinnin järjes-
telmä, kun taas Valtiontalouden tarkastusvirasto valtiontalouden valvonnan keskeisenä orgaanina 
jakaa tarkastuksensa vuositilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen osa-alueisiin.  
 
Periaatteellisella tasolla yhteispalveluiden laadukas tarkastaminen edellyttäisi uudenlaista institu-
tionaalista ratkaisua myös tarkastuksen toteuttamisessa. Olisi määriteltävä valtion ja kuntien val-
vonnan organisaatioiden työnjako, vastuusuhteet ja näitä koskeva sääntelyn viitekehys. Voidaan 
ajatella, että sekä valtion että kuntien tarkastusorganisaatioilla on intressi muodostaa näkemys 
yhteispalvelupisteiden toiminnan tilasta ja toiminnasta raportoidun informaation oikeellisuudesta 
ja riittävyydestä. Tarkastusorganisaatioiden toiminnassa näin yhdistyisi uudella tavalla veron-
maksajan ja julkisen palvelun asiakkaan näkökulma hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Toisaalta 
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen kohdealueena on jo nytkin esimerkiksi kunnille 
myönnettyjen valtionosuusperusteiden toteutumisen analyysi. Tässä mielessä yhteispalvelupis-
teiden tarkastamisen lähtökohdat voidaan toteuttaa myös olemassa olevaa järjestelmää laajenta-
malla ja vahvistamalla. 
 
6. JHTT-tilintarkastuksen periaatteet 

Aika-arvio 30-40 minuuttia 

Maksimipistemäärä 1,5 pistettä 

a) Tuttu sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” soveltuu hyvin JHTT-tarkastuksen kent-
tään. Suunnittelu on oleellinen osa laadukasta JHTT-tilintarkastuksen prosessia. Tehtäväsi on 
kuvata JHTT-tarkastusprosessin suunnittelun keskeiset elementit. Lisäksi vertaile tarkastuksen 
suunnittelun yhtäläisyyksiä ja eroja valtion ja kuntien organisaatioissa. 

MALLIVASTAUS. 

Tilintarkastuksen suunnittelu on keskeinen osa tarkastusprosessia. Tarkastajan tulisi suunnitella 
tarkastustoimeksianto niin että tarkastuksen tavoitteet saavutetaan tehokkaalla tavalla. Suunnitte-
lulla on yhteys myös tilintarkastusriskin tasoon. Hyvä suunnittelu voi edesauttaa riskin asettu-
mista alhaiselle tasolle, ja toisaalta suunnitteluprosessi vahvistaa tarkastajan näkemystä yleensä-
kin tilintarkastusriskin olemassaolosta ja tasosta. Suunnittelu varmistaa että tarkastaja on tietoi-
nen millä voimavaroilla tarkastus toteutetaan, ja millaisia prosessiin liittyviä riskitekijöitä on 
otettava huomioon. 

Tarkastuksen standardeissa suunnittelu määritellään yleensä erilliseksi vaiheeksi. Todellisuudes-
sa tarkastuksen suunnittelu on osa laajempaa sykliä, jossa suunnitteluprosessin keskeisiä lähtö-
kohtia tulisi miettiä myös hyödyntämällä aiempien prosessien kokemuksia. Hyvä suunnittelu 
edellyttää oppimista aiemmasta. 



Tarkastajan tulisi hankkia suunnittelua varten monipuolinen näkemys tarkastuskohteesta. Tämä 
voi tarkoittaa kohteen tavoitteenasettelun, prosessien, lainsäädännön ja normipohjan sekä sisäis-
ten kontrollien ymmärrystä. Samalla tarkastajan tulisi muodostaa näkemys siitä tietopohjasta, 
jolla näiden asioiden analyysi ja koko tarkastuksen prosessi voidaan toteuttaa. Suunnittelussa 
täytyy kartoittaa erilaiset tavat hankkia tarkastuksen kannalta relevanttia aineistoa, mm. määritte-
lemällä ulkopuoliset yhteistyötahot ja informantit. 

Suunnittelu sisältää ongelman analyysin ja riskien arvioinnin. Tarkastusprosessin riskiarviointia 
tulee ajantasaistaa prosessin edetessä; tärkeää on että riskiarvioinnin ja tarkastusprosessin tulos-
ten välillä on kiinteä yhteys. Riskit vaihtelevat suhteessa tarkastustavoitteisiin. Tarkastajan tulisi 
kyetä analysoimaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa tarkastuskohteesta muodostettavaan kokonais-
näkemykseen. Tämä tarkoittaa käsityksen muodostamista esimerkiksi relevanteista sisäisistä 
kontrolleista.  

Suunnitteluprosessin keskeinen elementti on siis varmistaa, että tarkastus voidaan toteuttaa te-
hokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Kyse on tällöin tarkastuksen rajallisten voimavarojen tehokas-
ta käyttöä koskevasta suunnittelusta. Tarkastusorganisaatioissa tämän vuoksi määritellään tarkas-
tustoiminnan strategia ja pidemmän aikavälin suunnitelmat, joilla varmistetaan yksittäisten tar-
kastuskohteiden tarkastus osana laajempaa suunnitelmaa. Tässä merkityksessä esimerkiksi Valti-
ontalouden tarkastusvirasto tarkentaa toimintayksikköjensä vuosisuunnitelmissa omat pidemmän 
aikavälin tarkastustoimintaa koskevat linjaukset. Vastaavasti kuntien tarkastuksessa, oli kyseessä 
lakisääteinen JHTT-tilintarkastus tai tarkastuslautakunnan toteuttama valtuuston tavoitteiden 
toteutumisen arviointi, suunnittelun tärkeä näkökulma on yhdistää pitkän aikavälin tarkastusstra-
tegia yksittäisten vuosien tarkastustoimenpiteiden toteuttamisen aikatauluihin. 

Tarkastuksen rajallisten voimavarojen tehokas ja vaikuttava käyttö edellyttää tarkastuksen henki-
löresurssien tarkkaa ohjaamista. Tarkastajan käytännön työn suunnittelun, erityisesti osana laa-
jemman tarkastustiimin työtä, tulee edistää vuosittaisten tarkastusten ja laajemman tarkastusstra-
tegian linjausten toteutumista. 

Tarkastus on iteratiivinen prosessi, jossa suunnittelu muodostaa syklin yhden vaiheen. Suunnitte-
luprosessia on tarpeen mukaan ajantasaistettava muuttuvia olosuhteita ja tarkastustarpeita myö-
täileviksi.  

Tarkastajan on huomioitava myös dokumentoinnin rooli tarkastuksen suunnittelussa. Yleinen 
suositus on, että joko tarkastuskohtainen tai jatkuvissa toimeksiannoissa kausittainen ja/tai vuo-
sittainen suunnitelma dokumentoidaan. Yhteistoimeksiannoissa tulee olla näkyvissä tarkastajien 
välinen työnjako sekä tarkastussuunnitelma. Suunnitelman tulee perustua riittävän laajaan ja 
asianmukaiseen riskienkartoitukseen ja todettujen riskien analysointiin (tarkastuskohteitten mu-
kainen riskikartoitus). Lisäksi tarkastusmenetelmän valinta ja dokumentointi tulee tehdä tarkas-
tuskohdekohtaisiin ohjelmiin. Tarkastuksen laadun jälkikäteinen arviointi, esimerkiksi tilintar-



kastajan vastuun määrittelyssä, voi olla vaikeaa, ellei suunnitteluprosessin tärkeimpiä vaiheita 
ole dokumentoitu. 

Tarkastuksen suunnitteluprosessin yleiset elementit ovat yhtäläisiä valtion ja kuntien organisaa-
tioiden tarkastuksessa. Suunnittelun perusta, esimerkiksi pyrkimys yhdistää pitkän aikavälin tar-
kastusstrategiaa vuosisuunnittelun prosessiin on lähtökohtaisesti samanlaista. Toisaalta tilintar-
kastusriskin tiedostaminen, hyväksyttävän riskitason ja olennaisuuden periaatteen noudattami-
nen, yhdistää tarkastusta valtion ja kuntien organisaatioissa. Myös tarkastuksen rajalliset voima-
varat ja tämän vaikutukset prosessin suunnittelulle ja henkilöresurssien hallinnalle ovat saman-
laisia. 

Yleisellä tasolla keskeisimmät erot syntyvät tarkastusta toteuttavien instituutioiden lähtökohdista 
ja valtion ja kuntien talouden valvontaa koskevan lainsäädännön perustasta. Suunnittelun proses-
si esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirastossa kytkeytyy viraston rooliin eduskunnan alai-
suudessa. Valtiontalouden tarkastusviraston on huomioitava tämä yhteys suunnitellessaan tarkas-
tuksen toteuttamisen aikatauluja ja tarkastusraporttien käyttötarkoituksia. Vastaavasti esimerkiksi 
kuntien lakisääteisessä JHTT-tilintarkastuksessa toimivien organisaatioiden suunnitteluprosessit 
etenevät kyseisen instituutioympäristön luomissa edellytyksissä ja puitteissa.  

Suunnitteluprosessin eroihin vaikuttaa myös tarkastuksella tuotettavan informaation luonne. Val-
tiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksen suunnitteluprosessi eroaa esimerkiksi 
vuositilintarkastuksen prosessista tai kuntien lakisääteisen tilintarkastuksen prosessista. Tuloksel-
lisuustarkastuksen prosessi on luonteeltaan enemmän ainutkertainen, pitkäkestoinen ja yleensä 
poikkihallinnollinen. Tässä mielessä sitä koskeva suunnittelu, tarkastukselle asetettavat tavoitteet 
ja prosessin aikaiset suunnitelmien tarkistukset, voivat erota merkittävästikin vuosittaisesta, ru-
tiininomaisesta tilintarkastuksesta. 

b) Tarkastustyö pohjautuu analysoitavaan tarkastusevidenssiin. Evidenssin suuresta määrästä 
johtuen tosiasiallinen analyysi edellyttää tarkastajalta kykyä seuloa ja valikoida tarkastusaineis-
toa. Millaisten periaatteiden valossa kyseistä valikointia tehdään? Sovella kuvaamiasi periaattei-
ta valitsemassasi julkishallinnon esimerkkiorganisaatiossa. 

MALLIVASTAUS. 

Kysymyksenasettelu viittaa tilintarkastustyössä toteutettavaan otantaan. Yleinen lähtökohta on 
se, että tilintarkastuksen prosessia ja toimenpiteitä suunnitellessaan tarkastajan tulisi määritellä 
soveltuvat tavat valikoida aineistoa, jotta tarkastukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Otannalla tarkoitetaan tarkastustoimenpiteiden kohdentamista vähempään kuin 100 prosenttiin 
tietystä talousprosessin tapahtumista. Otannassa on mahdollista hyödyntää niin tilastotieteellisiä 
metodeja kuin myös ei-tilastollista analyysia. 

Otantaan liittyy riski kahdellakin tavalla. Tilintarkastaja voi päätellä yksittäisten tapahtumien 
perusteella, että tarkastuskohteen toiminnan kontrollit toimivat tehokkaammin kuin mitä ne to-



dellisuudessa toimivat. Tämä voi luonnollisesti vaikuttaa tarkastajan liiallisen positiiviseen nä-
kemykseen tarkastuskohteen tilasta. Vastaavasti tilintarkastaja voi tulkita otannan perusteella 
tarkastuskohteen kontrollien sisältävän merkittäviä puutteita, vaikka näin ei todellisuudessa olisi. 
Tämä merkitsee tarkastajan kannalta yleensä ylimääräistä, jossain määrin turhaa työtä. Näin siksi 
että ongelmaa ei todellisuudessa ole, vaikka tehdyn otannan perusteella näin voisi ajatella. 

Joskus tarkastustyössä voi olla perusteltua tutkia koko aineistopopulaatio. Tämä voi tapahtua 
esimerkiksi silloin kun tarkastettavien transaktioiden määrä on volyymiltaan pieni, mutta esi-
merkiksi taloudelliselta riskiltään merkittävä. Toisaalta tilanne voi olla myös se, että tarkastus-
päätelmän kannalta keskeisen evidenssin hankkimien on muiden menetelmien avulla vaikeaa, 
jopa mahdotonta. Tällöin tarkastajan tulee kyetä punnitsemaan evidenssin hankkimisen kustan-
nuksia suhteessa analyysin avulla tuotettuun hyötyyn.  

Tilintarkastaja voi päätyä valitsemaan populaatiosta tiettyjä eriä tapauskohtaisen harkinnan pe-
rusteella. Tällöin voi olla kyseessä tarkastuskohteesta muodostettavan käsityksen kannalta: 

* arvokkaat tai keskeiset erät 

* kaikki tietyn tarkastajan määrittämän raja-arvon ylittävät (tai alittavat) erät 

* haluttua informaatiota tuottavat erät 

* kontrollitoimintojen testaamista tukevat erät 

Otoksen koko on tarkastajan tärkeä valinta. Määrittelyssä tarkastajan tulee yhdistää otoskoko 
haluttuun otantariskiin. Mikäli tarkastaja haluaa madaltaa otantaan liittyvää riskiä, otoskoko tuli-
si olla mahdollisimman suuri. Vastaavasti mikäli otantariskiä on mahdollista lisätä, otoskoko voi 
olla vastaavasti pienempi. Kyse on tasapainottelusta tarkastusprosessin rajallisten voimavarojen 
ja tarkastukseen liittyvän otantariskin välillä. 

Tarkastustyössä voidaan tarvita myös ositettua otantaa, joka tarkoittaa aineistopopulaation jaka-
mista samantyyppisiä ominaispiirteitä sisältäviin osajoukkoihin. 

Lopuksi tarkastajan tulee arvioida otannan vaikutusta tarkastustulosten uskottavuuden arvioin-
tiin. Kuvaako tehty otanta riittävän hyvin tarkastuskohteen kyseistä osa-aluetta koskevaa aineis-
topopulaatiota? Millä edellytyksillä, millä riskillä? Voidaanko otoksen perusteella lausua jotain 
yleisempää tarkastuskohteen tilasta? Ellei, millä tavalla otoksen valintaa, suunnittelua ja arvioin-
tia tulisi tarkentaa? 

Jos otoksen perusteella kyetään uskottavasti lausumaan koko populaatiota koskevia argumentte-
ja, tarkastajan tulee miettiä yhteyttä otoksen avulla tuotetun evidenssin ja tarkastuslausuman vä-
lillä. 

 



c) Kuntien tilintarkastuksessa voidaan antaa mukautettuja tilintarkastuskertomuksia, jolloin ker-
tomus sisältää poikkeamia vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta. Tehtäväsi on kuvata 
missä tilanteissa ja millä edellytyksillä tilintarkastajan on mahdollista antaa mukautettu tilintar-
kastuskertomus. Jäsennä myös millaisia kunnan hallinnon lainmukaisuuteen liittyviä asioita mu-
kautettu tilintarkastuskertomus voi sisältää. Tarkastele näitä konkreettisen esimerkin avulla. 

 

MALLIVASTAUS. 

Kuntien mukautettujen tilintarkastuskertomusten laadinta pohjautuu ensisijaisesti julkishallinnon 
hyvään tilintarkastustapaan ja JHTT-yhdistyksen asiasta kirjoittamaan suositukseen. Soveltuvin 
osin voidaan hyödyntää myös seuraavia kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja, ISA 705 ja ISA 
706. 

Kun tilintarkastuskertomus sisältää tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen tai lisätietona se-
lostuksen tilinpäätöksessä virheellisenä esitetystä taikka tilinpäätöksestä puuttuvasta olennaisesta 
tiedosta, lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja/tai vastuuvapauden myöntämisestä annetaan 
mukautettuna. Tätä tarkoittaa mukautetun tilintarkastuskertomuksen käsite. 

Muistutus on perusteltava tarkastuksen tuloksissa. Lisätieto voi vaikuttaa tilintarkastajan lausun-
toihin siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. Muistutus 
vaikuttaa aina vastuuvapautta koskevaan lausuntoon. Se voi vaikuttaa myös lausuntoon siitä, 
voidaanko tilinpäätös hyväksyä. 

Mukautettu lausunto voi olla kielteinen. Kielteisessä lausunnossa tilintarkastaja ei esitä tilinpää-
töksen hyväksymistä tai vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Ehdollisessa lausunnossa 
tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä tai vastuuvapauden myöntämistä tietyin ra-
jauksin. Tilintarkastaja voi esimerkiksi yksilöidä miltä osin tilinpäätös sisältää virheitä tai puut-
teita ja todeta, että muilta osin tilinpäätös voidaan hyväksyä. Vastuuvapautta koskeva lausunto 
voidaan esittää ehdollisena myös siten, että vastuuvapauden myöntäminen edellyttää kertomuk-
sessa yksilöityjen seikkojen hyväksymistä. Mukautettu lausunto voi jäädä myös avoimeksi. Tä-
mä vastaa sellaista tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilannetta, jossa tilintarkastaja ei voi antaa lau-
suntoa.  

Tilintarkastajan ammatillisen harkinnan ja mukautettuun kertomukseen johtavan analyysin välil-
le voidaan ajatella seuraavanlaisia suhteita. 

Mukauttamiseen johtavan 
seikan luonne 

Tilintarkastajan harkintaan perustuva ratkaisu tilinpäätökseen 
kohdistuvien vaikutusten tai mahdollisten vaikutusten laajuu-
desta 

Olennainen, mutta ei laajalle Olennainen ja laajalle ulottu-



ulottuva va 

Tilinpäätös on olennaisesti 
virheellinen 

Ehdollinen lausunto Kielteinen lausunto 

Ei pystytä hankkimaan tar-
peellista määrää tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä 

Ehdollinen lausunto Jätetään lausunto antamatta 

 

Kuntalain vaatimaa lausuntoa siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko vastuuvapaus 
myöntää tilivelvollisille, ei saa kuitenkaan jättää kokonaan antamatta. Avoimessa lausunnossa 
tilintarkastaja esittää perustelut ja toteaa, että hän ei voi ottaa kantaa siihen, voidaanko tilinpäätös 
hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.  

Kuntalain mukaisessa tilintarkastuksessa mukautettu tilintarkastuskertomus voi siis sisältää va-
kiomuodosta poiketen 

- tiettyä tilinpäätökseen sisältyvää tietoa tai muuta kunnan hallintoa taikka ta-
loutta koskevaa seikkaa painottavan lisätiedon 

- selostuksen tilinpäätöksessä virheellisenä esitetystä tai tilinpäätöksestä 
puuttuvasta olennaisesta tiedosta  

- tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen 

- kuntalain 75 §:n vaatiman lausunnon mukautettuna (kielteinen, ehdollinen 
tai avoin). 

Mukautetun tilintarkastuskertomuksen antaminen edellyttää tilintarkastajalta aina erityistä har-
kintaa siihen sisällytettävien, vakiomuodosta poikkeavien kohtien osalta. Ennen sen antamista 
tulee yleensä myös kuulla toisen, kokeneen tilintarkastajan mielipide asiasta. 

Kysymyksenasettelussa pyydettiin vastaajaa analysoimaan mukautetun tilintarkastuskertomuk-
sen luonnetta kunnan hallinnon lainmukaisuutta koskevassa lausumassa. Tässä mukautetun tilin-
tarkastuskertomuksen perusteina voivat toimia esimerkiksi talouden tasapainottamisvaatimus, 
johon ei ole reagoitu riittävästi. Tilanne voi olla esimerkiksi se että kunnan taseessa on kattama-
tonta alijäämää, mutta toimintakertomuksessa ei ole analysoitu talouden tasapainotuksen toteu-
tumista tilikaudella eikä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä 
talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi kyseeseen voi tulla kunnan taloutta koskevaan päätöksen-
tekoon liittyvän toimivallan ylittäminen, esteellisyyssäännösten rikkominen tai esimerkiksi lain 
määräaikojen noudattamatta jättäminen. 



Toinen kokonaisuus liittyy valtuuston päätöksen noudattamiseen, eli hallintoa ei ole hoidettu 
valtuuston päätösten mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa talousarvion noudattamista. Esimerkiksi ei 
ole kerrottu olennaisia poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Kyseeseen voi tulla myös toistu-
vat talousarvion määrärahojen ylitykset tai tuloarvioiden alitukset, sekä valtuuston päätösten 
täytäntöönpanon puutteet tai laiminlyönnit.  

Mukautettu kertomus voi perustua myös laillisuusvalvonnan puutteisiin. Tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi sitä että kunnanhallitus on pannut täytäntöön valtuuston lainvastaisen päätöksen. 
Kunnassa on voitu myös jättää käyttämättä otto-oikeutta lautakuntien, johtokuntien tai viranhalti-
joiden lainvastaisten päätösten osalta. 

 


