
JHTT -TUTKINTO 2008

OSA I: Tilintarkastustietous ja -tekniikka

Huomautus!

Mikäli olet jo suorittanut HTM tai KHT -tutkinnon, vastaa kysymyksen 1 osalta vain kohtiin b-c,

kysymykseen 2 ja kysymyksen 3 osalta vain c-kohtaan sekä kysymykseen 4.

Muut vastaavat kaikkien kysymysten kaikkiin kohtiin.

Kysymys 1: Tilintarkastajan muuttuvan ”tarkastuskentän” tuntemus

Aika-arvio 40 -50 minuuttia

Maksimipistemäärä 2 pistettä

a) Euroopan unionin on sanottu seisovan tai kaatuvan lojaliteettiperiaatteen varassa. Mitä tuo

periaate tarkoittaa esimerkiksi rakennerahastotukien tai maataloustukien päätöksenteossa ja

tarkastuksissa. Anna yksi asiaa konkretisoiva esimerkki?

b) Parlamentaarinen valtiontilintarkastus on siirtynyt ”finanssivalvontamuseoon”. Selvitä lyhyesti,

mikä on nyt uuden eduskunnan tarkastusvaliokunnan asema ja tarkastustoimivalta?

c) Mihin perustuu kunnan oikeus saada yhteistoiminta-avustusta ja erityistapauksessa velvollisuus

maksaa takaisin saamansa harkinnanvaraisen avustuksen?

d) Osakeyhtiölainsäädäntöä samoin kuin tilintarkastuslakiakin on viime vuosina uudistettu

voimallisesti. Selvitä lyhyesti tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu osakeyhtiön

tilintarkastuksessa?

Vastaus 1:

a) Lojaliteettiperiaate nojaa Rooman sopimuksen 10 art. säännökseen. Se velvoittaa jäsenmaita

esimerkiksi noudattamaan rakennerahastoasetuksia. Toisaalta periaate edellyttää, että jäsenvaltiot



pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka vaarantavat unionin keskeisten tavoitteiden

saavuttamisen (vrt. jäsenvaltiotottelemattomuus).

Tutkintoon osallistuneiden antamat, lojaliteettiperiaatetta konkretisoivat käytännön esimerkit, olivat

suorastaan mainioita. Yleisesimerkkinä voidaan mainita rakennerahastovarojen käyttöä koskevassa

tarkastuksessa havaittu tulkinnanvarainen rikkomus, joka liittyy myös moitteettomaan

varainhoitoon (RS 274 art.). Tarkastettavassa projektissa ei ole otettu huomioon

ympäristönäkökohtia ja kestävää kehitystä valintoja tehtäessä. Tarkastajan tulee asiasta huomauttaa.

Tuo huomautus voidaan erittäin vahvasti perustella vastauksessa viitatuilla yhteisöoikeuden

säännöksillä.

* * *

b) Eduskunta asettaa vaalikaudekseen uusimpana valiokuntanaan tarkastusvaliokunnan (PL 35 §).

Se siis koostuu kansanedustajista. Valiokunta on korvannut entisen valtiontilintarkastuksen.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on, eduskunnan asettamana, valvoa valtion taloudenhoitoa ja

valtion talousarvion noudattamista (vrt. PL 90 §).  Valiokunnalla on nimenomaisesti

valvontafunktio (vrt. nimi) eikä suinkaan itsenäistä tarkastustoimivaltaa. Parlamentaarista valvontaa

toteuttaessaan tarkastusvaliokunnalla on ja täytyy olla laaja tietojen saantioikeus. Käytännössä

valiokunta toimii yhteistyössä Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa.

* * *

c) Kunnan oikeus yhteistoiminta-avustuksiin nojaa kuntien valtionosuuslain (1147/1996)

säännöksiin. Yhteistoiminta-avustus on luonteeltaan harkinnanvaraista rahoitusavusta ja se on

lisäksi määräaikaista (2005 -2008). Avustuksen myöntämisellä on kiinteä yhteys käynnissä olevaan

kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Velvollisuus maksaa perusteettomasti saatu tai virheellinen

avustus takaisin perustuu valtionavustuslain (688/2001) säännöksiin.

* * *

d) Aikaisemmin tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta oli säännökset osakeyhtiölaissa.

Nykyisin korvausvastuu perustuu uuden tilintarkastuslain (459/2007) 51 §:n säännökseen.

Vahingonkorvausvastuu syntyy tuottamuksesta eli tahallisuudesta tai huolimattomuuden



perusteella. Vastuu on laaja; yhtiö (säätiö), osakas (jäsen) tai muu henkilö. Näin ollen

vahingonkorvausvastuu ulottuu myös esimerkiksi yhtiön velkojille.

Tilintarkastaja vastaa myös vahingosta, jonka hänen apulaisensa tahallisesti tai

huolimattomuudestaan on aiheuttanut. Mikäli tarkastajana on tilintarkastusyhteisö, vastaavat

vahingosta yhteisö sekä se, jolla on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta.

Kysymys 2: Liikelaitoksen ja kunnallisen päätöksenteon talousautonomian rajojen testaus

Aika-arvio 60-70 minuuttia

Maksimipistemäärä 3 pistettä

Arvioi laillisuusnäkökulmasta seuraavia valtion liikelaitoksen toimia:

a) Venäjän asettamien puutullien vuoksi Metsähallitus hyväksyi uudeksi

toimintatavoitteekseen Lapin alueen puunjalostusteollisuuden puuhuollon turvaamisen.

Tässä tarkoituksessa se sitoutui uusiin suurhakkuisiin Lapin läänin alueilla ja toimittamaan

kahdelle yritykselle puuta 50 % alle markkinahinnan.

Laitoksen johtokunta perusteli poikkeuksellista päätöstään sillä, että Metsähallitus ei voi olla

pelkästään liiketaloudellista voittoa tavoitteleva laitos, vaan ja ennen kaikkea

yhteiskunnallinen palvelulaitos, jonka on syytä ottaa vastuu ydintoiminta-alueensa

puutavarahuollon turvaamisesta.

b) Metsähallitus hyväksyi niin ikään keskeiseksi palvelutavoitteekseen kansallispuistossa

sijaitsevan Pallastunturin hotellihankkeen tukemisen yhdessä Muonion kunnan kanssa. Näin

Metsähallitus turvaisi opastuskeskuksensa ajanmukaiset toimitilat vuodesta 2010 alkaen.

Metsähallituksen Lapin piiri sai liikelaitokselta valtuuden sitoutua allekirjoittamaan sopimus

vuosina 2009-2010 myönnettävästä 2 miljoonan euron avustuksesta Piiri Pieni Pyörii –

nimiselle osakeyhtiölle.

Muonion kunnanhallitus sitoutui puolestaan takaamaan 10 miljoonan euron lainat Piiri Pieni

Pyörii -nimiselle paikalliselle osakeyhtiölle, joka hoitaisi hotellihankkeen alusta loppuun.



Hotellin laajennushankkeen ja Metsähallituksen opastuskeskuksen rakentamisen arvioitiin

tuovan kuntaan 60 uutta työpaikkaa.

c) Itä-Lapin alueen kaivostoiminnan käynnistymisen myötä koko Kemijärven ympäristö lähtee

uuteen nousuun. Tämän oivalluksen tehtyään Metsähallituksen johtokunta päätti perustaa –

Kemijärven kaupungin yhteistyötarjouksen hyväksyttyään – yhteisen suursahaosakeyhtiön

Kemijärven kaupungin alueelle. Osakepääomaosuutensa 5 miljoonaa euroa Metsähallitus

aikoi maksaa osin puunmyyntituloilla (2 miljoonaa euroa), osin Pohjolan

Hypoteekkipankista luvatulla lainalla (3 miljoonaa euroa).

Kemijärven kaupunginhallitus oli päättänyt nostaa edellä sanotun osakeyhtiön

perustamiseen 3 miljoonaa markkaa halpakorkoista lainaa niin ikään Pohjolan

Hypoteekkipankista. Loput 2 miljoonaa euroa kaupunginhallitus päätti anoa työ- ja

elinkeinoministeriöltä – kuultuaan alueellista elinkeinojen kehittämistä tuettavan Euroopan

unionin uudella rahoitusinstrumentilla ”Pohjoinen ulottuvuus”.

Poromies Nils Joonas Hirvaspää, jonka poronhoitoalueelle suurhakkuut kohdistettaisiin, kääntyy

puoleesi kuultuaan ”Pohjanhovin yössä” sinulta, että valmistaudut JHHT -tutkintokokeeseen, ja

tiedustelee sanottujen a-c –kohtien toimien laillisuutta ja sitä, mitä yksittäinen poromies voi tehdä

ennen kuin on ”liian myöhäistä”. Poromies Hirvaspää mainitsee omaavansa puhevallan myös a -b

-kohtien osalta, koska hän on Poropaliskuntien yhdistyksen johtokunnan jäsen, ja ”Pallaksen

profiilin nosto” vaikeuttaa porojen laiduntamista (ihmismassat tallaavat porojen ruokailualueet).

Anna Nils Joonas Hirvaspäälle perusteltu vastaus Metsähallituksen ja kuntien tekemien toimien

laillisuudesta.

Vastaus 2:

a) Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyy liikelaitoksen keskeiset

palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet (PL 84.4 §).  Metsähallitus on valtion liikelaitos.

Liikelaitoslain (1185/2002) mukaan valtion liikelaitoksen on toimittava liiketaloudellisten

periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien edellä sanottujen tavoitteiden mukaisesti.

Näin ollen Metsähallituksen päätös uudesta toimintatavoitteesta on perustuslain vastainen ja

tietenkin myös valtion liikelaitoslain vastaista. Päätös on myös Metsähallituksesta säädetyn lain



(1378/2004) vastainen. Poromies Nils Joonas Hirvaspää voi tehdä asiasta kantelun eduskunnan

oikeusasiamiehelle. Hän voi informoida asiassa niin Valtiontalouden tarkastusvirastoa kuin maa- ja

metsätalousministeriötäkin samoin kuin ympäristöministeriötä. Metsähallitus toimii maa- ja

metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on

ympäristöministeriön ohjauksessa.

* * *

b) Valtion liikelaitoslain perusteella eduskunta hyväksyy myös valtion talousarvion käsittelyn

yhteydessä liikelaitoksen varainhoitovuoden investointien enimmäismäärän sekä valtuutuksen tehdä

sellaisia investointeja koskevia sitoumuksia, joista aiheutuu menoja seuraavina varainhoitovuosina.

Näin ollen Metsähallitus on tehnyt lainvastaisen päätöksen hotellihankkeen tukemisesta.

Metsähallitus ei ole myöskään laissa säädetty valtionapuviranomainen, joten sillä ei ole oikeutta

myöntää valtionapua Piiri Pieni Pyörii -nimiselle osakeyhtiölle. Poromies Hirvaspäätä on tältäkin

osin syytä neuvoa menettelemään a) kohdan vastauksessa osoitetulla tavalla.

Sen sijaan Muonion kunnanhallituksen takaus paikalliselle osakeyhtiölle on eri asemassa. Kuntalain

13 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää takaussitoumuksen antamisesta toisen velasta.

Kunnanhallituksella ei ole ollut toimivaltaa asiassa. Asiassa on todennäköisesti rikottu myös

yrittäjien tasapuolisen kohtelun vaatimusta eli yhdenvertaisuuden periaatetta kunnan jäseniin.

Työllisyysnäkökohdin ei voi lainvastaista päätöstä perustella.

Poromies Nils Joonas Hirvaspää voi kunnanhallituksen päätöksestä tehdä kantelun

lääninhallitukselle ja/tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hänen taustayhdistyksensä lienee

Muonion kunnassa asianosainen ja/tai kunnan jäsen. Tällöin oikaisuvaatimus ja myöhemmässä

vaiheessa kunnallisvalitus ovat yhdistyksen käytössä.

* * *

c) Metsähallituksen sitoutuminen yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa suursahaosakeyhtiöön

vaatii sekin eduskunnan päätöksen lisäksi valtioneuvoston tarkemman ohjauksen liikelaitoksen

toiminnasta ja taloudesta. Periaatteessa, kun kansallisen rahoituksen vähimmäiskriteerit täyttyvät

hankkeeseen olisi mahdollisuus saada EU-tukea, mikäli muut rahoitusinstrumentin vaatimat

edellytykset täyttyisivät.



Kemijärven kaupunginhallituksen asiasta tekemä päätös on jälleen kuntalain 13 §:n vastainen, sillä

kunnanvaltuuston tehtävänä on päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista.

Piilevästi tehtävästä ilmenee, että poromies Hirvaspää on Kemijärven kaupungin asukas.

Metsähallituksen toimien osalta Hirvaspäälle annettavissa neuvoissa voidaan viitata edellisten

kohtien vastauksiin. Sen sijaan Kemijärven kaupunginhallituksen lainannostopäätökseen hänellä on

mahdollisuus tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, jatkossa mahdollisesti kunnallisvalitus.

Kaupunginhallituksen päätös, toimivaltaa vailla EU-tuen anomisesta, on sekin lainvastainen.

Kysymys 3: Tilintarkastuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet

Aika-arvio 30 -40 minuuttia

Maksimipistemäärä 2 pistettä

3a.) Tilintarkastuksen periaatteiden mukaan tilintarkastajan on kerättävä riittävä määrä evidenssiä

voidakseen tehdä kohdetta koskevia perusteltuja johtopäätöksiä. Analysoi tilintarkastusevidenssin

käsitettä seuraavista näkökulmista:

a) Mitä tilintarkastusevidenssin käsitteellä yleisesti tarkoitetaan? Miten tilintarkastusevidenssin
riittävyyttä tulisi arvioida?

b) Millaisin toimenpitein riittävä tilintarkastusevidenssi voidaan hankkia?

Vastaus 3a

a) Tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, jota tilintarkastaja käyttää

tarkastuslausunnon pohjana olevan johtopäätöksen tekemiseen. Se sisältää kirjanpitoaineistoon

liittyvää tietoa ja muuta relevanttia tietoa. Tilintarkastusevidenssi on luonteeltaan kumuloituvaa; sen

lopullinen muoto rakentuu tilintarkastusprosessin aikana.

Tilintarkastusevidenssin määrän riittävyys rakentuu tarkoitukseen soveltuvuuden pohjalta. Tämä

soveltuvuus on evidenssin ”laadun” indikaattori. Riittävyyttä tulisi näin ollen arvioida siitä

näkökulmasta, miten relevanttia tieto on ja miten systemaattisesti se tukee talouden informaatiota

koskevien lopullisten näkemysten muodostamista. Tämä voi tarkoittaa kahta asiaa. Ensiksi,

”määrällä” ei voida korvata ”laatua”. Lisäevidenssi ei korvaa aiemman tilintarkastusevidenssin



huonoa tarkoitukseen soveltuvuutta. Toiseksi, evidenssin relevanssi on yhteydessä

tilintarkastusriskin käsitteeseen. Mitä suurempi riski liittyy tarkastuskohteeseen, sitä enemmän

tarvitaan laadukasta, tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

b) Tilintarkastusevidenssi hankitaan kohdetta ja sen toimintaympäristöä koskevien riskinäkemysten

muodostamiseksi, kohteen käytössä olevien kontrollien testaamiseksi ja olennaisten virheiden ja

puutteiden havainnoimiseksi. Tällaista evidenssiä voidaan kerätä

- kirjanpitoaineistojen ja –dokumenttien yksityiskohtaisella tarkastuksella
- aineellisten hyödykkeiden yksityiskohtaisella tarkastuksella
- havainnoinnilla ja toisten suorittamien toimenpiteiden seuraamisella (esim. henkilöstön

suorittaman inventoinnin havainnointi)
- hankkimalla täydentävää taloudellista ja muuta informaatiota tiedustelemalla asiaan

perehtyneiltä henkilöiltä joko kohdeyhteisössä tai sen ulkopuolella
- olemassa olevaa tilannetta koskevilla vahvistuksilla, jotka hankitaan kolmansilta osapuolilta
- tekemällä dokumenttien ja kirjanpitoaineistojen uudelleenlaskentaa
- suorittamalla uudelleen tarkastuksen johtopäätösten kannalta tärkeitä kontrolleja
- analyyttisilla tarkastuksilla (esim. merkittävien vaihtelujen ja poikkeamien systemaattinen

arviointi)

3b.) Määrittele seuraavat tilintarkastuskäsitteet

Vastaus 3b

a) Tilintarkastuksen ammatillisen käyttäytymisen periaate. Tilintarkastaja noudattaa
asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä ja välttää toimintaa, joka heikentää ammattikunnan ulkoista
kuvaa. Esimerkiksi markkinoinnissa tulisi noudattaa rehellisyyttä ja pyrkiä välttämään
liioiteltuja väitteitä tuotettavista palveluista

b) Walk-through -testi. Tarkastuskohteen tapahtumien seuraaminen läpi koko taloudellisen
raportoinnin järjestelmän.

c) Ositettu otanta. Tarkastuksen kohteena oleva tilastollinen populaatio jaetaan osiin tiettyjen
osittamisessa käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Osittaminen voi tapahtua esimerkiksi
tiettyjen rahamääräisten muuttujien suhteen.

d) Malliriski. Riski, joka liittyy tarkastuksen apuvälineenä käytettyyn malliin ja sen
todellisuudenmukaisuuteen. Malliriski voi ilmetä esimerkiksi epätäydellisyytenä ja
subjektiivisuutena arvostuksissa, joita käytetään rahamarkkinainstrumenttien
arvonmäärityksissä.



e) Korvaava kontrolli. Käsite korjaava kontrolli (corrective control) liittyy tapaan, jolla kontrolli
pyrkii poistamaan järjestelmään liittyvän ongelman. Korjaava kontrolli pyrkii korjaamaan
epäedullisen tapahtuman seurauksia (vrt. estävä kontrolli ja paljastava kontrolli). Käsitettä
käytetään esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastuksessa.

f) Vastaavuustesti. Yleensä toimintoketjujen sisäisen valvonnan yhteydessä toteutettava testi, jossa
muodostetaan näkemys siitä, miten hyvin tarkastuskohteen avaintoimintojen käytännön
ratkaisut vastaavat niiden teoreettista optimitilaa. Tarkastaja hyödyntää testiä yleensä
tarkastusresurssien suuntaamiseen. Miten paljon voidaan luottaa keskeisiin toimintaprosesseihin
ja niissä hyödynnettyihin kontrolliratkaisuihin ja miten paljon näin ollen tarvitaan
tarkastusresursseja?

g) Tulos- ja riskiprisma valtiontaloudessa. Valtionhallinnossa on käytössä ns. tulosprisma, jonka
mukaan tuloksellisuuden raportointi organisoidaan prisman kehyksen mukaisesti. Tulos- ja
riskiprismassa tähän on yhdistetty riskienhallinnan näkökulma, jossa erotellaan mm.
yhteiskunnalliset vaikuttavuusriskit, ohjaus- ja johtamisriskit, toiminnalliset riskit, henkilöstö- ja
osaamisriskit, tieto- ja aineettoman pääoman riskit ja raportointiriskit.

h) Riippumattomuusvahvistus. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan
on annettava yhteisön hallitukselle vuosittain oman toimintansa riippumattomuuteen liittyviä
tietoja. Tällaisia ovat riippumattomuutta uhkaavat tekijät sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty
riippumattomuuden turvaamiseksi sekä ilmoitus muista kuin yhteisön tilintarkastuksen
tehtävistä. Tilintarkastajan tulee vahvistaa olevansa riippumaton koko tarkastuskauden ajan.

3c.) Tuloksellisuus- ja toiminnantarkastuksen periaatteet julkistalouden valvonnassa

Olet siirtynyt Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toiminnantarkastuksen tehtäviin toimittuasi

tätä ennen kahdessa JHTT -tilintarkastusyhteisössä kuntien lakisääteisen JHTT -tilintarkastajan

tehtävissä. Ensitöiksesi joudut uudessa tehtävässäsi ottamaan kantaa hiljattain ilmestyneeseen

VTV:n toiminnantarkastuksen ohjeistoon (VTV 1/2007) ja erityisesti sen toiminnantarkastuksen

periaatteita koskevaan osioon. Sukkulointiasi julkishallinnon tilintarkastuksen erilaisissa

ympäristöissä pidetään vahvuutena. Toimeksiantosi nimittäin koskee valtion ja kuntien

tarkastustoiminnan vertailua.

Vertaile keskenään VTV:n toiminnantarkastusta ja kunnissa toteutettavaa tuloksellisuustarkastusta.

Jäsennä näiden keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot seuraavien osa-alueiden valossa:

Tarkastuksen tavoitteet ja prosessit
Tarkastuksen menetelmät ja aineistot
Tarkastuksen hyödyntäjät ja hyödyntämisen muodot
Miksi VTV:ssa kyseistä tarkastuksen lajityyppiä kutsutaan “toiminnantarkastukseksi”, kun taas
kunnissa puhutaan enemmänkin “tuloksellisuustarkastuksesta”?



Vastaus 3c

VTV:n toiminnantarkastus ja kuntien tuloksellisuustarkastus ovat pääasialliselta luonteeltaan

tietyntyyppistä arviointia tai arviointitutkimusta. Kun kuntien tuloksellisuustarkastuksen tavoitteena

on lakisääteinen tavoitteiden toteutumisen arviointi, VTV:n toiminnantarkastuksen lähtökohta on

paljolti poikkihallinnollisuuden korostaminen kuitenkin niin että myös toiminnantarkastuksessa

painottuu Eduskunnan valtion talousarviota koskevan tahtotilan toteutumisen arviointi. VTV:n

toiminnantarkastus on ymmärrettävissä suhteessa muuhun VTV:n toteuttamaan tarkastukseen

(vuositilitarkastus), jossa kohteena on tilivirasto ja laitos. Kun vuositilintarkastuksessa keskiössä on

tilivelvollinen entiteetti, toiminnantarkastuksessa tilivelvollisia tahoja voi olla useampia. Itse asiassa

arviointi kohdistuu usein valtionhallinnon ministeriöiden ja muiden toimijoiden yhteistyön ja

koordinaation ongelmiin.

Menetelmät ja aineistot voivat olla hyvin samankaltaisia. Kuntien tuloksellisuustarkastuksessa

tärkeän ”aineiston” muodostavat valtuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet ja

poliittiset päätökset. Toisaalta, aineistona toimii myös toteutumia koskeva dokumentaatio, jota

tarkastuslautakunta hankkii viranhaltijaorganisaatioista, tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

sekä muusta relevantista dokumentaatiosta. Menetelmänä on paljolti tavoitteiden ja toteutumien

”vastaavuuden” analyysi. Tässä mielessä kuntien tuloksellisuustarkastus on ymmärrettävissä itse

asiassa laillisuustarkastuksena (vrt. kuntalain tarkastuslautakuntaa koskeva sääntely). VTV:n

toiminnantarkastuksessa voi myös olla samanlainen tausta, mutta ei välttämättä. Se voi kohdistua

myös muuhun VTV:n tarkastussuunnitelmassaan tärkeäksi määrittämään kohteeseen. Kaikkiaan

kummankin perimmäinen tavoite on lisätä informaatiota verovarojen käytön ja käyttäjien

tilivelvollisuudesta.

Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että keskeinen hyödyntäjätaho VTV:n toiminnantarkastuksessa on

eduskunta, kun se kuntien tuloksellisuustarkastuksessa on valtuusto. Toisaalta kummassakin

näkökulmassa on eräänlainen jännite myös sen suhteen miten laajasti ja monipuolisesti VTV:n

toiminnantarkastuksen kertomusten tai kuntien tarkastuslautakuntien arviointikertomusten

hyödyntäjinä tulisi olla kuntalaiset, kansalaiset ja vaikkapa media. Kummallakin tasolla on painetta

pohtia tarkastuskertomusten vaikuttavuutta, kysymystä siitä mihin tarkastuskertomuksilla on tai

tulisi olla vaikutusta.

Sekä ”tuloksellisuuden” että ”toiminnan” tarkastuksen taustalla on englanninkielinen

’performance’-käsite, joka on itse asiassa varsin hankala käsite, koska se ei välttämättä sisällä



arvioivaa elementtiä. Performance-käsitteen ilmentymä voi olla myös ”esitys” ja ”kuvaus” jostakin

tapahtuneesta ilman tähän liitettäviä arvotuksia. Kummankin tason tarkastukseen ja niin muodoin

suomalaiseen tarkastuskäsitteistöön ajattelutapa on tullut pääsääntöisesti anglosaksisesta

perinteestä.

Kysymys 4: Laatu- vaikuttavuustarkastuksen ongelma yritysten ja julkisen sektorin

yhteistyömalleissa

Aika-arvio 30 -40 minuuttia

Maksimipistemäärä 1,5 pistettä

Kaaleppilan kaupunki on aktiivisesti kasvattanut ulkopuolisen palvelutuotannon määrää. Ratkaisu

on perustunut kaupungin omiin ja konsulttiyrityksen tekemiin laskelmiin. Niiden mukaan

Kaaleppilan on mahdollista tehostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa ulkoistamis- ja

kilpailuttamisratkaisujen avulla ilman palvelun laadun laskua. Kolme vuotta sitten

perusterveydenhuollossa päädyttiin ratkaisuun ulkoistaa palvelujen tuottaminen kolmelle

ulkopuoliselle toimijalle. Näistä kaksi on yritystä (toinen pieni aloittava lääkäriasema ja toinen

keskisuuri terveysalan yritystoimija). Tämän lisäksi osa palveluista ulkoistettiin Kaaleppilan

alueella aktiivisesti toimivalle kansalaisjärjestölle. Kolmen ulkopuolisen tuottajan malliin päädyttiin

riskin hajauttamisen näkökulmasta. “Miksi ihmeessä kaikki munat samaan koriin”, oli valtuuston

puheenjohtaja vakuuttanut.

Pääsääntöisesti ulkoistamisratkaisu on toiminut varsin hyvin. Palvelua on saatavilla, eli jonottaa ei

tarvitse. Palveluja käyttäneet kuntalaiset ovat olleet keskimäärin tyytyväisiä palveluihin.

Alkuvaiheen suurimmat ongelmat ovat liittyneet toimijoiden keskinäisen koordinaation ongelmaan.

Kuitenkin viimeisen vuoden aikana tilanne on jostain syystä muuttunut merkittävästi. Useat

loppuasiakkaat ovat valittaneet, että palvelun laatu on heikentynyt. Yhden toimijan tuottamista

palveluista on valitettu systemaattisesti. Asiakkaat valittavat yleisemminkin lääkäreiden

kiireellisyydestä ja kasvaneesta epäluottamuksesta hoitoprosessin asianmukaisuuteen. Kaupungin

omissa rutiiniselvityksissä on huomattu, että lääkärikäyntien ja tehtyjen tutkimusten määrä on

kasvanut viimeisen vuoden aikana merkittävästi (23% kasvu kokonaismäärässä, joka on jakautunut

varsin tasaisesti kaikkiin kolmeen toimijaan). Tämän syy on epäselvä varsinkin kun kuntalaisten



terveydentila ei ole paljoakaan muuttunut. Päinvastoin: sosiaali- ja terveyspalvelujohtajan

lempilapsen “kuntalaisten terveysbarometrin” mukaan mitatussa terveydentilassa on itse asiassa

tapahtunut viimeisen vuoden aikana pieni käänne huonompaan suuntaan.

Debatti on kiivasta. Aiempi keskustelu siitä, pitääkö perusterveydenhuollon palvelut tuottaa

kaupungin omalla toiminnalla vai ostaa ulkopuolelta, näyttää palanneen kaupungin lautakuntien,

hallituksen ja valtuuston kokouksiin. Toisaalta kaupungissa näyttää olevan yksituumaisuus, että

aiempaan malliin ei ole järkevä palata ainakaan ennen kuin tiedetään, missä on vika ja miten

ongelmaan voitaisiin jollain tavalla vaikuttaa.

Tehtyihin ulkoistamissopimuksiin liittyvät juridiset näkökulmat käytiin läpi aluksi.

Lakiasiaintoimisto Kurina Lainen valmisteli erinomaisen lausunnon, joka kiinnitti huomiota

sopimusten ongelmiin. Näyttäisi siltä, että Kaaleppilan kaupunki, tilaajana, ei ole kyennyt

varmistamaan rooliaan laatu- ja vaikuttavuusongelmien ratkaisussa. Nyt se haluaa oppia tekemään

parempia sopimuksia ja ulkoistamaan taitavammin. Se tarvitsee lisäymmärrystä siitä, miten se itse

voi kontrolloida tehtyjen ulkoistamisjärjestelyjen toimivuutta; onhan se kuitenkin vastuussa siitä,

että Kaaleppilalaiset saavat riittävästi laadukasta perusterveydenhuollon palvelua.

Palvelun tuottajat vetoavat siihen, että ovat käyneet läpi rutiininomaiset tilintarkastukset. “Meitähän

tarkastetaan ihan kaiken aikaa. Varmaan olisi käynyt ilmi, jos jotain laatuongelmia olisi”, oli toisen

yrityksen toimitusjohtaja maininnut asiaa koskevissa neuvotteluissa. Järjestön toiminnanjohtaja

puolestaan viittasi yksityisen ja julkisen kumppanuuksien ongelmaan sanomalla: “kas kun ette sitten

itse tuota näitä palveluita”.

Nopean analyysisi perusteella ydinkysymys näyttää olevan järjestelyn kontrollin ongelma, eli se

mitä tilintarkastus voi kattaa yksityisen ja julkisen yhteistyöhön pohjautuvissa malleissa ja ovatko

palvelujen laatu- ja vaikuttavuuskysymykset alueita, jotka voivat jäädä joskus jopa tarkastamatta.

Sopimuksessa on maininta, että Kaaleppilan kaupunki voi niin halutessaan tutkia kaikki

sopimuksenmukaisuutta vaarantavat tekijät. Kukaan ei oikein tiedä, miten tämä täytyisi tulkita.

Monien mielestä lähimpänä uskottavaa tulkintaa oli lakiasiantuntija Taisto Rules, jonka mukaan

olisi määriteltävä,

1) Mitä tarkoittaa tässä yhteydessä “sopimuksenmukaisuus”? (Eihän laatu- ja vaikuttavuusasioista
ole sovittu mitään)



2) Kenellä on itse asiassa oikeus tarkastaa kyseisiä alueita kuntapalvelujen tuottamisessa?

Snookerin Euroopan mestaruuskilpailujen semifinaalin seuraaminen keskeytyy osaltasi puhelimen

pirinään. On tarve analyyttiselle ja syvälliselle tilintarkastustietoudelle. Sinua siis tarvitaan.

Muodosta asiaa koskeva näkemys sivuamalla kolmea näkökulmaa:

a) Kuvaa tiiviisti asian osapuolille, mistä tilanteessa on kyse. Miten saisit toimijat paremmin
ymmärtämään omat roolinsa Kaaleppilan muuttuneessa palvelutuotannon järjestelmässä?

b) Analysoi tilannetta tilintarkastuksen näkökulmasta. Millaisilla tarkastuksen keinoilla
tilanteeseen voidaan puuttua? Jäsennä kysymystä tarkastuksen sopimuksenmukaisuuden
(compliance) ja tuloksellisuuden (value for money, performance) näkökulman kannalta.

c) Luo pohja ratkaisuehdotukselle siitä, miten perusterveydenhuollon palvelujen laatu- ja
vaikuttavuuskysymykset voidaan huomioida paremmin. Huomioi tässä myös Taisto Rulesin
alustava tulkinta.

Vastaus 4

a) Perusasetelma tilanteessa on se, että Kaaleppilan kaupunki on ulkoistanut keskeisen

perustehtävänsä kolmelle ulkopuoliselle toimijalle. Huolimatta siitä että palvelujen tuotantovastuu

on ulkoistettu, järjestämisvastuu säilyy Kaaleppilan kaupungilla. Toisaalta muuttuneessa

palvelutuotantojärjestelmässä tämä ilmeisesti merkitsee sitä, ettei toimijoiden keskinäinen yhteistyö

ja luottamus ole vielä kovin hyvin muotoutunut. Markkinoiden synnyttäminen on pitkä prosessi,

joka vaatii toimijoilta uuden oppimista. Tämä koskee niin Kaaleppilan kaupungin hankinnan ja

sopimustoiminnan osaamista kuin myös palvelutuottajien kykyä ymmärtää monipuolisesti

Kaaleppilan tarpeita ja vaateita mm. laatu- ja vaikuttavuuskysymysten suhteen. Teoreettisesti

tarkastellen tapaus kuvaa erästä keskeistä kuntapalvelujen järjestämiseen liittyvää tilannetta: tapaa

hyödyntää näennäismarkkinoita palvelutuotannossa. Samalla kun näin pyritään hakemaan

tehokkuutta ja tuloksellisuutta, aiheutuu monenlaisia transaktiokustannuksia, kontrollin ongelmia ja

asiakkaille aiheutuvia negatiivisiakin vaikutuksia. Ulkoistaminen on tässä mielessä instrumentti

Kaaleppilan palvelutuotannon järjestelmässä. Esimerkki on tutkimuskirjallisuuden valossa varsin

yleinen ja tulevaisuudessa entistä näkyvämpi julkistalouden tarkastusinformaatioon liittyvä

ongelma: miten varmistaa että kunnalla tms. julkisorganisaatiolla on riittävä tieto laadusta ja

vaikuttavuudesta. Sopimuksenmukaisuuksia analysoidaan monien tarkastustoimijoiden kautta,

mutta laatu- ja vaikuttavuusinformaatio on usein häilyvää, ellei kaupunki kiinnitä tähän erityistä

huomiota. Eräs näennäismarkkinamallin mahdollinen dysfunktio voi siis olla se, että se ohjaa

kuntapäättäjiä kiinnittämään huomiota selkeimmin nähtävissä oleviin sopimusjuridisiin



kysymyksiin ja jättämään huomiotta kuntalaisen kannalta keskeisen osa-alueen - laadun ja

vaikuttavuuden - huomiotta.

b) Keskeisin konkreettinen ongelma liittyy tehtyihin ulkoistamissopimuksiin. Kaaleppila on

epäonnistunut osaltaan ulkoistamissopimusten yksityiskohtien määrityksessä. Tilintarkastuksen

kannalta tämä sopimuksenmukaisuuden ongelma on tietysti tärkeä tarkastelukohde. Millaisen

prosessin kautta kyseisiin sopimusjärjestelyihin on päädytty? Toisaalta, miten on määritelty

sopimuksen keskeiset kohteet, eli miksi laatu- ja vaikuttavuusnäkökulmia ei ole kyetty riittävällä

tarkkuudella määrittämään? Edelleen, miten on esimerkiksi sovittu lääkärikäyntien tasosta,

tehtävien tutkimusten määrästä jne.? Mikäli näistä on sovittu, voidaan tietysti tulkita näiden olevan

yhteydessä laatu- ja vaikuttavuuskysymyksiin. Voihan esimerkiksi olla niin että lääkärikäyntien

lukumäärän lisääntyminen on signaali terveyspalvelun vaikuttavuuden heikentymisestä. Hoidetaan

samoja potilaita useaan kertaan, koska ongelmia ei kyetä ratkaisemaan yhdellä kerralla. Tätä voisi

heijastaa maininta että Kaaleppilassa on havaittu muutos käyntimäärissä. Aiempina vuosina

ongelmaa ei siis ilmeisesti ole ollut.

Palvelutuottajien toimintaan ei ole mahdollista tilintarkastuksen keinoin paljoakaan puuttua. Toisin

sanoen, jos perusterveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden kriteerit on sovittu epämääräisesti ja

monitulkintaisesti, keinot puuttua juuri tämän asian parantamiseen voivat olla heikot. Toisaalta,

kommentti siitä että palvelutuottajien toimintaa tarkastetaan kaiken aikaa, liittyy toki vain yritysten

ja järjestöjen talousinformaation normivastaavuuden tarkasteluun, ei tuloksellisuus- ja

vaikuttavuusanalyysiin. Se että ”asioita tarkastetaan kaiken aikaa” ei luonnollisestikaan tarkoita sitä

että oikeita asioita tarkastettaisiin. Näinhän mitä ilmeisimmin on Kaaleppilassa tilanne. Tässä

mielessä Kaaleppilan omaehtoinen panostus ongelman ratkaisuun on aivan keskeinen.

Toisaalta eräs mahdollisuus olisi esimerkiksi se että asiaa tarkastellaan sisäisen valvonnan

järjestelmän ongelmana. Koska tilintarkastuksen eräs kohde on Kaaleppilan sisäisen valvonnan

toimivuus, lisäanalyysia voitaisiin tehdä ulkoistamissopimusten muotoilua koskevan sisäisen

valvonnan järjestelmästä. Lopuksi, tarkastuslautakunnan lakisääteinen rooli on arvioida valtuuston

asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tässä viitekehyksessä voi olla

perusteltua analysoida, millaisia perusterveydenhuoltoon liittyviä tavoitteita on asetettu ja pohtia,

antaisiko tämä mahdollisuuden päästä syvemmälle ongelman ratkaisussa. Palvelujen laatu- ja

vaikuttavuuskysymykset ovat kuntalaisille tärkeitä, minkä vuoksi tarkastuslautakunnan rooli voisi

olla tässä aloitteellinen.



c) Ratkaisuehdotuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ulkoistamiseen liittyvän

sopimustoiminnan osaamisen varmistamiseen. Asetelman mukaan on oletettavaa, että sopimusten

tarkistamisen mahdollisuus on lähitulevaisuudessa. Näin ollen, Kaaleppila voisi parhaimmillaan

hyödyntää markkinamekanismia ja vaihtaa palvelutuottajia, mikäli a) riittävästi hyviä vaihtoehtoja

on tarjolla ja b) poliittinen päätös ulkoistamisesta jatkuu tulevaisuudessa.

Ennen kaikkea Kaaleppilan tulisi panostaa siihen, miten se varmistaa sekä sopimuksissa että

yleisemminkin ”oikean ja riittävän” tiedon terveyspalvelun laadusta ja vaikuttavuudesta. Näin kyse

ei olisi vain tulipalojen sammuttamisesta ja ongelmiin reagoinnista, vaan ennakoivasta

riskienhallinnan otteesta. Tätä parhaimmillaan JHTT -tarkastus ja -tarkastaja voisi korostaa.

Kysymys 5: Tietojärjestelmät ja yrityksen liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu

Aika-arvio 30-40 minuuttia

Maksimipistemäärä 1,5 pistettä

Pölypilvi Oy on siivousalan palveluja tuottava yritys. Vuonna 2007 sen liikevaihto oli 1.014.000

euroa ja sillä oli välittömästi tai välillisesti palveluksessaan 31 henkilöä. Yrityksen keskeinen

asiakaskunta ovat yhteisöasiakkaat, erityisesti alueen kuntien ja kaupunkien organisaatiot, mm.

päiväkodit ja koulut.

Viimeisten vuosien ajan Pölypilvi Oy:n liikeidea on perustunut tehokkaaseen tietojärjestelmien

hyödyntämiseen. Tämä on ollut merkittävä kilpailutekijä, koska se on vaikuttanut mm. asiakkaan

kulloisenkin tarpeen parempaan reaaliaikaiseen tunnistamiseen ja siivousurakoiden

henkilöstömitoituksen suunnitteluun. Palvelutuotannon tehokkuus onkin ollut varsin hyvä suhteessa

toimialan samankokoisiin kilpailijoihin, mikä on ilmennyt myös yrityksen toimialan keskimääräistä

parempana kannattavuutena. Pölypilvi Oy on tullut tunnetuksi palvelujensa hyvästä hinta-

laatusuhteesta. Yrityksen toimitusjohtaja Väinö Vakuumi on pitänyt kunnia-asianaan vahvistaa ja

ylläpitää tätä siivousprosessin “kokonaisvaltaisen laadunhallinnan mallia”, kuten hän on sitä

kutsunut.



Yrityksen toimitusjohtaja kuitenkin sairastui äkillisesti ja joutui jäämään vastentahtoisesti pitkälle

sairaslomalle. Näyttää kovin epätodennäköiseltä, että hän kykenisi enää palaamaan tehtäviinsä.

Yrityksen kannalta tilanne on äärimmäisen vaikea. Uusi toimitusjohtaja palkattiin nopeasti, mutta

hän on havainnut ongelmaksi yrityksen dokumentoinnin puutteellisuuden. Yritys ei nimittäin

koskaan systemaattisesti dokumentoinut tietojärjestelmien hyödyntämistä koskevia suunnitelmiaan.

Asiasta kirjoitettiin hajanaisia muistioita, mutta koska näiden ajateltiin lisäävän turhaa byrokratiaa,

viimeistely jäi kovin keskeneräiseksi. Koko dokumentointi ja itse asiassa suuri osa varsinaista

suunnittelua on tehtävä aivan alusta, koska liiketoimintakonseptia koskeva näkyvä ja hiljainen tieto

on – kuten uusi toimitusjohtaja on todennut – “Väinön päässä”. Nyt yritys on pulassa. Sopimuksia

ollaan uusimassa, ja useiden kuntien siivouspalvelujen kilpailuttamisprosessit ovat käynnistymässä.

Pölypilvi Oy:n olisi kyettävä osoittamaan, miten se kykenee ylläpitämään tärkeää tietojärjestelmien

hyödyntämistä koskevaa osaamisaluettaan.

Toimit tilintarkastusalan ammattilaisena Sanan Säilä -nimisessä tilintarkastus- ja

asiantuntijapalveluja tuottavassa yrityksessä. Yksi erityisosaamisen alueesi on tietojärjestelmien

hallinta, suunnittelu ja kontrollijärjestelmät.

Tehtäväsi on luonnostella Pölypilvi Oy:lle tietojärjestelmien toimintaa koskeva liiketoiminnan

jatkuvuussuunnitelma. Varmista, että suunnitelmasi sisältää seuraavat osa-alueet:

a) Mitkä ovat jatkuvuussuunnitelman keskeiset periaatteet? Perustele myös yrityksen johdolle,
miksi tällainen suunnitelma on oltava ja dokumentoitava.

b) Mitä tietotekniikan osa-alueita liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman tulee kattaa? Miten nämä
osa-alueet palvelevat liiketoiminnan jatkuvuuden päämäärää Pölypilvi Oy:ssä?

c) Miten jatkuvuussuunnitelma tulee tarkastaa? Miten siis kontrolloida sitä, että suunnitelma
täyttää yrityksen kannalta riittävät kriteerit erilaisissa liiketoiminnan kehitysvaiheissa?

Vastaus 5

a) Jatkuvuussuunnittelun keskeinen lähtökohta on liiketoiminnan pitkän aikavälin edellytysten

turvaaminen. Liiketoiminnan jatkuvuuden taso on määriteltävä suhteessa omistajien, asiakkaiden ja

sidosryhmien odotuksiin toiminnan toteutumisesta, toimitusvarmuudesta ja lainsäädännöllisten

velvoitteiden täyttämisestä. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma (Business Resumption Plan)

liittyy näihin, koko toiminnan jatkuvuutta varmentaviin järjestelyihin.

Toiminnan keskeytysten varalle on määriteltävä ennalta käsin riittävät varajärjestelyt. Mitä

ilmeisimmin PölyPilvi Oy:ssä tätä ei ole tehty, mikä vaikutti toimitusjohtajan sairastumisesta



johtuvan ongelman yllättävän suureen merkitykseen. Koko organisaation liiketoiminnan jatkuvuus,

joka perustui tiettyihin strategisiin kilpailuetuihin, voi olla uhattuna.

b) Jatkuvuussuunnitelman tavoitteena on:

vähentää keskeytyksen aiheuttamia vaikutuksia liiketoimintaan
ohjata ja johtaa työskentelyä keskeytyksen aikana
ohjata paluuta normaaliin liiketoiminnan muotoon
kuvata relevantit tehtävät ja vastuut
kuvata keskeytyksen aikaiset tekniset ratkaisut

Jatkuvuussuunnitelman organisointi voi tarkoittaa seuraavia asioita:

a) Suunnitelman toimeenpanoprojektin organisointi ja hallinta
b) Liiketoimintavaikutusten analyysi, mm. kriittisten tietojärjestelmäsovellutusten priorisointi

(mitkä sovellukset on ainakin toimittava?)
c) Liiketoimintaan liittyvien normaalien toimintavaatimusten (kaikille

tietojärjestelmäsovellutuksille) ja vähimmäisvaatimusten määritys (kriittisille
tietojärjestelmäsovellutuksille)

d) Riskien analyysi ja resurssien sijoittaminen tärkeysjärjestykseen
e) Vaihtoehtojen analyysi ja strategian valinta, mm. toipumisjärjestelyjen identifiointi ja

varajärjestelystrategioiden valinta
f) Suunnitelman laadinta kehittämällä menettelytavat toiminnan jatkamiseen ja vastuuttamalla

henkilöt ja johtajat tehtäviin (HUOM! Dokumentoitava)
g) Suunnitelman testaaminen
h) Suunnitelman ylläpitäminen ajantasaistamalla tarkasti esimerkiksi henkilövaihdokset ja

uusien tietojärjestelmäsovellutusten mukaantulo

c) Jatkuvuussuunnitelman tarkastamisen tavoitteena on arvioida suunnitelman riittävyys ja tapa,

jolla sitä ylläpidetään pitkällä aikavälillä. Toisaalta, tarkastuksen avulla pyritään varmistamaan

suunnitelman toimivuus jotta organisaatio pystyy jatkamaan liiketoimintaansa mahdollisista

tietojärjestelmien häiriöistä huolimatta. Kolmanneksi, tarkastus pyrkii arvioimaan varajärjestelyjen

riittävyyden ja tärkeiden henkilöresurssien kyvyn toimia tehokkaasti häiriötilanteissa.

Tarkastus kattaa seuraavat asiat:

- itse jatkuvuussuunnitelma ja sen kattavuus
- sen testaamisen, miten mahdolliset korjausehdotukset on suunnittelussa huomioitu
- varmuusarkiston ja suojakopiotilan arviointi
- vakuutusten kattavuuden analyysi
- henkilöstön tietämyksen arviointi
- varakeskuksen fyysisen turvallisuuden arviointi
- vaihtoehtoisen tietojenkäsittelyn sopimusten arviointi


