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Tutkielman tarkoitus on selvittää ja analysoida miten kuntien tarkastuslautakuntien 

julkaisemat arviointikertomukset ovat kehittyneet kymmenen vuoden aikana. Kuntien 

ensimmäiset arviointikertomukset koskivat vuotta 1997. Tutkielmassa tutkitaan kuuden 

erilaisen kunnan arviointikertomuksia vuosilta 1997 - 2006. Ensimmäinen seurattava 

ominaisuus perustuu kuntalain 71 § tarkastuslautakunnille annettuun tehtävään arvioitava, 

ovatko valtuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  Tarkastuslautakunnan 

tulee arvioida, onko kunnan korkeimman päättävän elimen - valtuuston - tahto toteutunut 

reaalimaailman toimintana ja vaikutuksina valtuuston vahvistamilla taloudellisilla ehdoilla. 

Kuntalain 65 §:n 2 momentissa on määrätty, että talousarvio ja –suunnitelma on laadittava 

siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Turvaamisella tarkoitetaan 

tässä yhteydessä sitä, että kunnalle lainsäädännössä määrätyt ja kunnan itselleen ottamat 

tehtävät on mahdollista toteuttaa toimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla ja tuloksilla 

taloussuunnitelman puitteissa. Kun toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on kuntalain 

edellyttämällä tavalla vahvistettu, annetaan toimeenpano kunnan muiden toimielimien 

toteutettavaksi. Lopuksi tarkastuslautakunta arvioi, miten toimenpano on onnistunut. 

Toimeksiannon onnistumisen arviointia kutsutaan arviointikirjallisuudessa 

tilivelvollisuusarvioinniksi.  Arviointikertomusten tilivelvollisuusarvioinnin muutos on 

ensimmäinen tutkimani kehityspiirre. 

 

Arviointitutkija Eleanor Chelimsky (1997,10) jakaa arvioinnin tarkoituksen perusteella 

kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisenä on edellä mainittu tilivelvollisuusarviointi ja seuraavaksi 

tulevat tiedontuotanto- ja kehittämisarviointi. Hyödynnän Chelimskyn ryhmittelyä niin, että 

toisena kehityspiirteenä tutkin arviointikertomusten tiedontuotannon kehitystä ja kolmantena 

kunnan kehittämiseen liittyvää sisältöä arviointikertomuksissa.  Neljäntenä asiana esitän 

miten arviointikertomukset ovat kehittyneet asiakirjana.   

 

Neljännessä luvussa esitän miten kuuden esimerkkikunnan arviointikertomukset ovat 

kehittyneet esitettyjen ominaisuuksien suhteen. Viimeisessä luvussa esitän tutkimustyön 

perusteella tekemäni johtopäätökset siitä, miten tarkastuslautakuntien suorittama arviointyö 

on kehittynyt arviointikertomusten perusteella. Lopuksi esitän arviointikertomusten 

kehittämismahdollisuuksia niiden merkityksen ja vaikuttavuuden parantamiseksi kunnallisen 

toiminnan merkittävimmäksi palautejärjestelmäksi. 
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1. ARVIOINTIKERTOMUSTEN KEHITYKSEN TUTKIMINEN 

Suomen kuntien ensimmäiset vuoden 1997 toimintaa arvioivat arviointikertomukset 

julkaistiin vuonna 1998. Kunnan hallinnon ja palveluorganisaation tilivelvollisuus 

todentaminen valtuustolle ja kuntalaisille laajeni merkittävästi. Kuntien tilivelvollisuus oli 

aiemmin merkinnyt pääasiassa vain velvollisuutta käyttää resursseja laillisesti (Martikainen 

2002, 30).  Ammattitilintarkastajalla vahvistetut kuntien luottamushenkilötilintarkastajat 

suorittivat pääasiassa laillisuustarkastusta. Tilivelvollisuusarvioinnin laajentaminen perinteistä 

tilintarkastusta laajemmalle liittyy 1990 luvulla toteutuneeseen kuntalain ja kunnallishallinnon 

uudistukseen, jonka keskeisenä tavoitteena oli kuntien itsenäisyyden lisääminen. Kuntien 

itsenäisyyden lisäämiseen liittyi valtionosuusjärjestelmän uudistaminen yksittäisistä 

sektorikohtaisista valtionosuuksista yleisiin laskennallisiin valtionosuuksiin, valtion 

valvonnan supistumiseen sekä kunnan toimintavapauden ja vastuun kasvamiseen. Kuntiin 

perustettiin pakolliset tarkastuslautakunnat vastamaan tilintarkastuksen järjästämisestä sekä 

arvioimaan ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet 

(Kuntalaki 365/95 § 71).  Tarkastuslautakuntien tehtävä on osoittautunut vaativaksi. 

Luottamushenkilöt ovat osallistuneet valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin sekä saaneet 

ohjausta Suomen kuntaliitolta ja JHTT -tilintarkastajilta. Kunnallisen toiminnan 

palautejärjestelmän uskominen kunnan omille luottamushenkilöille on samalla huomattava 

mahdollisuus kunnallisen demokratian vahvistumiselle ja riski, että ammatillisen 

asiantuntijuuden puutteen vuoksi arviointitoiminta jää muodolliseksi tehtäväksi ilman 

vaikuttavuutta. Tarkastuslautakunnan tuloksellinen arviointi edellyttää, että 

tarkastuslautakunnalla on apuna riittävästi avustavaa ammattitaitoista henkilökuntaa. Näin on 

vain isoimmissa kunnissa ja kaupungeissa. 

Ensimmäiset arviointikertomukset olivat vaatimattomia, kuntalain edellyttämiä lyhyitä 

asiakirjoja. Tarkastuslautakunta kokoontui muutaman kerran vuoden aikana, laati lähes 

määrämuotoisen arviointikertomuksen ja valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi. 

Tarkastuslautakunnan työllä tai arviointikertomuksilla ei ollut merkittävää vaikutusta kunnan 

toimintaan. Näin toiminta on jatkunut monissa kunnissa.  

Kunnat tuottavat kansalaisille valtaosan julkisista, pääosin verovaroilla tuotetuista palveluista. 

On tärkeää, että kuntien toiminta on tehokasta ja tuloksellista. Tarkastuslautakuntien työn ja 

arviointikertomusten tulee kehittyä tehtävässään turvata ja kehittää kuntien tuloksellista 
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toimintaa. Tutkielman tavoitteena on auttaa tarkastuslautakuntia arviointityössä ja 

arviointikertomusten kehittämisessä. Tutkielman lopussa kartoitetaan suuntia joihin 

arviointikertomukset voivat kehittyä.  

Tutkielman aihevalinnan merkitystä kuvaa osuvasti tarkastuslautakunnan jäsenen Susanna 

Salokanteleen huhtikuussa 2008 internetin verkkosivuilla julkaisema kirjoitus, josta lainaan 

yhden kappaleen. 

 ”Tarkastuslautakunnan rooli on tuottaa tietoa ja tutkimusta kunnan palveluista 

ja päätöksistä. Ovatko kunnan lakisääteiset palvelut kohdallaan, miten 

lautakunnat noudattavat valtuuston tekemää strategiaa eli onko kuntalaiva 

menossa siihen suuntaan, mihin valtuusto on osoittanut. Itse nimi 

tarkastuslautakunta on harhaanjohtava. Me emme varsinaisesti tarkasta – tee 

yllätystarkastuksia tai tarkasta tilejä – vaan arvioimme toiminnan 

tarkoituksenmukaisuutta. Nimen pitäisi olla arviointilautakunta, jolloin tehtävä 

työ kävisi ilmi heti alkumetreiltä. Lautakuntaan pitäisi myös nimetä vain ja 

ainoastaan kokeneita kunnallispoliitikkoja, joilla on kykyä ja aikaa syvälliseen 

analyysiin. Muutoin lautakunnan työ uhkaa jäädä sanahelinäksi, jota ei oteta 

tosissaan.” 

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Tutkielmassa selvitetään miten kuntien ja kaupunkien tarkastuslautakuntien 

arviointikertomukset ovat kehittyneet vuodesta 1997 alkaen kymmenen vuoden aikana. 

Analysoin arviointikertomusten kehitystä neljällä arviointialueella. Arviointialueet on valittu 

arviointikertomusten tarkoituksen ja vaikuttavuuden selvittämiseksi. Tutkielmassa on viisi 

tutkimuskysymystä.  

 Miten arviointikertomusten  

1. tilivelvollisuuden toteaminen on muuttunut 

2. esittämän tiedon määrä on muuttunut 

3. esitettyjen kehittämisehdotusten määrä ja laatu on muuttunut 
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4. esittämistapa on muuttunut 

5. ulkoasu on muuttunut 

Tutkielmassa pitäydytään lähdeaineistossa, julkisissa arviointikertomuksissa. Tutkielmassa ei 

selvitetä arviointikertomusten laatimismenettelyä tai niiden käsittelyä julkaisun jälkeen. 

Arviointikertomusten hyödynnettävyys kuuluu tutkielman piiriin.    

 

1.2 Tutkimusmenetelmä  

Tutkimusmenetelmänä on laadullinen meta-analyysi. Meta-analyysissä analysoidaan samaa 

aihepiiriä käsitteleviä arviointeja tavoitteena tehdä tuloksista synteesi (Rossi ym. 1999, 273-

274). 

Meta-analyysin alkuperäinen sovellusalue on kvalitatiivisten vaikuttavuusarviointien 

yhteydessä, ja menetelmäkirjallisuus käsittelee enimmäkseen tätä puolta. (Ala-Kauhaluoma 

2006, 6) Meta-analyysi tulee erottaa meta-arvioinnista eli arvioinnin arvioinnista. Meta-

arvioinnissa arvioidaan jonkin suoritetun arvioinnin onnistumista ja sen vaikuttavuutta 

(Scriven 1991, 229).  

    

1.3 Tutkimuksen kulku ja lähdeaineisto 

Tutkimus alkaa arviointikertomuksen määrittelyllä. Seuraavaksi esittelen 

arviointikertomuksen laadintaa, kuntalain tavoitteita ja Suomen Kuntaliiton ohjeistoa. 

Tarkastuslautakunnan työtä ja arviointikertomusta käsittelevää kirjallisuutta esittelen omassa 

luvussa. Tämän jälkeen on vuorossa arviointikertomuksen aseman määrittely osana kunnan 

johtamista ja sen merkitys eri käyttäjäryhmille. Toisen luvun päättää arviointikertomuksen 

merkityksen määrittely kunnan toiminnan valvonnassa. 

Kolmannessa luvussa esitän arviointikertomusten kehityksen analyysimenetelmän ja 

analyysissä käytettävät arviointikriteerit.  Arviointikriteerit tarvitsevat mitattavissa olevia 

ominaisuuksia joiden olemassaolon, laadun ja lukumäärän voi arviointikertomuksista 

selvittää. Arviointikertomusten kehitystä arvioin sekä laadullisin että määrällisin mittarein.   
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Neljännessä luvussa analysoin kuuden kunnan ja kaupungin arviointikertomukset kehityksen 

edellisessä luvussa esittämälläni analyysimenetelmällä. Viidenteen lukuun kerään tutkielman 

perusteella tekemäni päätelmät. Omassa alaluvussa esitän valtuuston asettamien tavoitteiden 

kehityksen vaikutuksen arviointikertomuksiin. Perustelen valintaa valtuuston hyväksymän 

toiminta- ja taloussuunnitelman sisällön arvioitavuuden keskeisellä merkityksellä 

tarkastuslautakunnan työn suorittamiselle ja hyvän arviointikertomuksen perustana. 

Tutkielman viimeisen alaluvun omistan arviointikertomusten kehitysmahdollisuuksien 

esittämiseen. 

         

Lähdeaineistona ovat kuuden kunnan ja kaupungin arviointikertomukset vuodesta 1997 

vuoteen 2006.  Hämeenkyrön kunnan arviointikertomus vuodelta 1997 puuttuu aineistosta. 

Vertailussa käytän Hämeenkyrön vuoden 1998 kertomusta sen sijasta.   Kunnat ja kaupungit 

on valittu siten, että ne edustavat asukasmäärältään erikokoisia kuntia. Kuntaotos noudattaa 

KuntaSuomi –tutkimusohjelmassa käytettyä 6-luokkaista kuntajakoa. Vaasan kaupungin 

vuoden 2006 arviointikertomus on palkittu PricewaterhouseCoopers Oy järjestämässä 

arviointikertomuskilpailussa (PricewaterhouseCoopers Oy:n lehdistötiedote 27.9.2009). 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston kunnat ja kaupungit sekä niiden asukasluku 1.1.2006 

 

Kunta /kaupunki Asukasluku 

1.1.2006 

Jaala 1 886 

Kuhmoinen 2 731 

Virtain kaupunki 7 778 

Hämeenkyrö 10 238 

Hämeenlinnan kaupunki 47 904 

Vaasan kaupunki 57 622 

Yhteensä 128 139 

 

1.4 Arvioinnin määrittely 

Arviointi on Nykysuomen sanakirjan mukaan summittaista laskelman tekemistä tai arvon 

määrittämistä. Kun ei voida laskea eikä mitata, niin tehdään arvio arvosta. Kaija Majoinen 

määritteli väitöskirjassaan arvioimisen arvottamiseksi, jolloin kohteen asema määritellään 
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akselilla hyvä - huono, arvokas -arvoton tai hyödyllinen - hyödytyn. (Kaija Majoinen 2001, 

Meklin 2001,  111;  Vedung 1997, 2-3).  

Arvo Myllymäki (2000) vastasi arvioinnin kysymykseen vielä laajemmin: miten hyvin kunta 

täyttää tehtävänsä asukkaidensa palvelujensa tuottajana.  Pelkkä asiantilan toteaminen tai 

toiminnan kuvaus ei kuitenkaan tarkoita arviointia (Meklin 2001, 111).  Arvioinnin tulee 

perustua arviointikriteereihin, joihin vertaamalla voidaan tehdä arvottavia päätelmiä. 

Tavallisesti arviointikertomusten vertailukriteereinä ovat valtuuston päättämät toiminnalliset 

tavoitteet ja taloudenhoitoa ohjaavat luvut. Koska valtuuston toiminnalliset tavoitteet ovat 

tekstimuotoisia tavoitetiloja ja kehityssuuntia, käytetään arvioinnissa pitkittäis- tai 

poikittaisvertailuja yksittäisten muuttujien tai tunnuslukujen kehityksestä.    

Arviointi -sanan lainasana synonyymiä ”evaluoida” en käytä tutkielmassa. Evaluointi on 

arviointia, jossa painottuu tieteellinen lähestymistapa tai arviointi perustuu täsmällisesti 

määriteltyyn, kenties normitason mittaristoon. Perustelen valintaa tutkielman luettavuudella 

sekä mahdollisena sekaannuksella, jonka lähes rinnakkaisten termien käyttö saattaa johtaa. 

Toinen peruste valinnalle on arvioinnin näkökulman valinta. Yhdyn Michael Q. Pattonin 

ajatuksiin, että arviointi on muutoksen väline, arviointitulokset on otettava käyttöön ja ne on 

hyödynnettävä.  Arvioinnin hyödynnettävyyden vaatimus saattaa olla ristiriidassa tieteellisen 

totuuden kanssa.   

Perinteisesti arviointi on jaettu formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Ensin mainitulla 

tarkoitetaan jatkuvaan seurantaan perustuvaa prosessiarviointia, jossa mielenkiinto kohdistuu 

erityisesti toimintaprosesseihin ja toimeenpanon onnistumiseen. Summatiivisessa arvioinnissa 

pyritään tekemään kokonaisvaltainen arvio toiminnan aikaansaannoksista ja tuloksista. 

(Vuorela 1997, 23) Kuntalaissa tarkastuslautakunnille annettu toimeksianto tarkoittaa 

summatiivista arviointia. Miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet? 

Arviointikertomukset sisältävät myös formatiivista arviointia. 
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2. ARVIOINTIKERTOMUS  

Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston lakisääteisesti toimikauttaan vastaavien vuosien 

ajalle valitsema luottamushenkilöelin, jonka tehtävänä on järjestää kunnan hallinnon ja 

talouden tarkastus. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla 

valtuutettuja. Lautakunnan keskeinen tehtävä on kalenterivuosittain laatia kertomus jossa 

arvioidaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

Kertomusta kutsutaan arviointikertomukseksi.  Arviointikertomus esitetään valtuuston 

käsiteltäväksi. Arviointikertomuksella tarkastuslautakunta varmentaa kunnanhallituksen 

laatiman toimintakertomuksen. 

Tarkastuslautakunnan arviointityön viitekehyksenä on päämies-agenttimalli samalla tavalla 

kuin tilintarkastuksessa. Päämies-agenttimallin mukaan toiminta jäsennetään päämiehen 

(kuntalaisia edustavan valtuuston) ja agentin (kunnanhallitus ja kunnan henkilöstö) väliseksi 

vaihtosuhteeksi. Päämies ei kuitenkaan voi varmuudella luottaa agenttinsa toimintaan. 

Epävarmuutta luovat mm epätäydellinen informaatio ja luottamusvaje joka perustuu 

ristikkäisiin tavoitteisiin. Tarvitaan kolmas toimija (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) 

vahvistamaan agentin toiminnan sopimuksenmukaisuus. (Jensen & Meckling 1976, 305-360).  

Seuraavassa kuviossa päämies-agenttiteoria on sijoitettu kuntakontekstiin.  Eri 

toimintaprosessin vaiheet on numeroitu aikajärjestyksessä. Arviointikertomus on osa 

päämiehelle päämiehen lukuun tehtävää varmennuspalvelua. Kuviossa varmennuspalvelu on 

numero viisi.  
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Kuvio 1.  Päämies-agenttiteoria kuntakontekstissa  

 

PÄÄMIES 

Kunnanvaltuusto 

 

 

 

SOPIMUS 

Kunnan lakisääteiset 

tehtävät ja valtuuston 

päätökset kunnan 

toiminnasta ja taloudesta 

 

AGENTTI 
Kunnanhallitus ja kunnan 

henkilökunta 

 

1. Valtuusto päättää kunnan 

toiminnasta ja antaa 

agentille tehtävät 

 

3. Valtuusto maksaa 

sopimuksen mukaisen 

korvauksen agentille 

 

 

 

 

6. Valtuusto hyväksyy 

tilityksen ja myöntää 

vastuuvapauden 

tilivelvollisille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kunnanhallitus, lautakunnat 

ja kunnan henkilökunta 

toteuttavat annetut tehtävät 

 

4. Kunnanhallitus laatii 

selvitykset sopimuksen 

noudattamisesta ja tehtävien 

suorittamisesta (tilinpäätös)  

 

5. Tarkastuslautakunta 

(arviointikertomus) ja 

tilintarkastaja 

(tilintarkastuskertomus) 

arvioivat ja tarkastavat 

tehtävien suorituksen 

 

 

Arviointikertomuksen laadinta on tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä. 

Arviointikertomuksessa valtuusto saa palautetta asettamiensa tavoitteiden toimeenpanon 

onnistumisesta. Luottamushenkilöt ovat varsin tyytyväisiä arviointikertomuksiin: 78 % on 

samaa mieltä väittämän kanssa, että arviointikertomus lisää merkittävästi valtuuston 

mahdollisuuksia arvioida kunnan toimintaa ja sen tuloksellisuutta. (Ruostetsaari & Holttinen, 

2004, 28).  Tutkimuksen mukaan suuremmissa kunnissa oltiin arviointikertomuksiin 

tyytyväisempiä kuin pienissä kunnissa. Tutkijat totesivat asiaan vaikuttavan ilmeisen syyn. 

Pienemmissä kunnissa on vähemmän henkilöstöä ja taloudellisia voimavaroja 

arviointikertomusten laadintaa. Lisäksi tutkijat totesivat, että isoissa kunnissa tarvitaan 

vastaavasti enemmän voimavaroja, koska asiat ovat mittakaavaltaan suurempia ja kunnallisen 

päätöksenteon ja hallinnon prosessit ovat monimutkaisempia. 

Kuntalaissa (365/95) 71 § määrätään, että tarkastuslautakunnan on arvioitava valtuuston 

asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Sanaa 
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arviointikertomus ei kuntalaissa ole. Käytännöksi on muodostunut menettely, jonka mukaan 

tarkastuslautakunta laatii erillisen arviointikertomuksen, joka allekirjoitetaan ja esitetään 

valtuustolle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen yhteydessä (Vuorinen 2000, 77). 

Martikainen (2005, 165) ja Niiranen (2007, 45) ovat todenneet, että arviointikertomukset eivät 

ole saavuttaneet sellaista merkitystä kunnan toiminnan kehittämisen välineenä, mitä niille 

kuuluisi. Niiranen pitää mahdollisena, että luottamushenkilöille välitetty arviointitieto 

vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa vaikkei sitä tunnisteta.     

Arviointikertomusmenettelyllä on ilmeisesti kunnan toiminnan yleistä luotettavuutta ja 

laadukkuutta vahvistava vaikutus.  

 

2.1. Arviointikertomusten hyödyntäminen 

Ilkka Ruostesaaren ja Jari Holttisen vuonna 2003 tekemässä tutkimuksessa 

Tarkastuslautakunta kunnan päätöksenteossa, esitettiin väittämä, että seuraavassa 

talousarviossa otetaan kunnassani riittävästi huomioon tarkastuslautakunnan 

arviointikertomuksessaan tai muussa yhteydessä esittämät havainnot, esitykset ja 

kehittämisehdotukset. Tutkimuksen mukaan tarkastuslautakunnan työn hyödyntämisessä on 

puutteita, sillä samaa mieltä väittämästä oli 45 % ja eri mieltä 43 % vastaajista. (Ruostetsaari   

& Holttinen 2004, 31)  

Arviointikertomus on tarkoitettu ensisijaisesti valtuutetuille ja tämän jälkeen muille kunnan 

luottamushenkilöille, henkilökunnalle ja kuntalaisille. Arviointikertomuksen hyödyntäminen 

edellyttää tavoiteltavien hyötyjen määrittelemistä ja tämän jälkeen tulee suunnitella, miten 

hyödyt voidaan saavuttaa. Millaisia tavoitteita arviointikertomukselle tulee asettaa?   

Ensimmäisenä tavoite on vastata kuntalain 71 §:ssä esitettyyn kysymykseen, ovatko 

valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet? Kun vastaus on 

annettu, on lakisääteinen tehtävä täytetty.    

Muita tavoitteita voivat olla luottamuksen lisääminen kunnalliseen varainkäyttöön ja 

palvelutuotantoon, kunnallisen demokratian vahvistaminen tukemalla valtuuston työtä 

monipuolisella, valistuneella palautteella sekä suora vaikuttaminen havaittujen puutteiden ja 

heikkouksien esiintuomisella tai peräti parannusehdotusten esittämisellä.  



 

 

9 

 

Kun tavoiteltavat hyödyt on määritelty, tulee tarkastuslautakunnan sisällyttää 

arviointisuunnitelmaan keinot, joilla tarvittava aineisto hyötyjen saavuttamiseksi on 

mahdollista hankkia. Tarkastusevidenssiin perustuen kirjoitetaan arviointikertomus 

hyödynnettävään muotoon.  Näin ajateltiin ennen.  

Kun yhteiskunnallisten ohjelmien vaikutuksia alettiin 1960 –luvulla arvioida Yhdysvalloissa, 

arviointeihin kohdistettiin  suuria odotuksia. Päätöksenteon tietopohjaa lisäämällä uskottiin 

olevan mahdollista siirtyä järkiperäisempään yhteiskuntaan. (Cook & Shandish 1987, 38)  

Tutkimustulokset osoittivat toisin. Arviointitiedolla ei useissa tapauksissa ole havaittu juuri 

olevan merkitystä käytännön päätöksentekoon. Arviointien suora soveltaminen käytäntöön on 

pikemmin poikkeus kuin sääntö, joka sisältyi edellä esitettyyn rationaaliseen näkemykseen 

tiedon merkityksestä päätöksentekoprosessiin. (Weiss 1982, 20) Arviointitutkija Carol Weiss 

esittää järjellisen syyn tähän järjettömyyteen.  Arviointitiedolle tehdään kaksi testiä, 

totuustesti ja hyödyllisyystesti (Weiss & Bucuvales 1980, 106). Lukiessani tutkimusaineistoa, 

olen kuvitellut olevani tavallinen kunnanvaltuutettu, joka on pysähtynyt kesken 

arviointikertomuksen lukemisen miettimään seuraavia: ”Onko tässä mitään järkeä? Ei tästä 

ainakaan mitään hyötyä voi olla.  Onko edes puolet totta?”     

 

2.2 Lainsäädännön tavoitteet 

Hallituksen esitys kuntalaiksi (1994 vp – HE 192) ei sisältänyt tarkastuslautakunnan 

arviointitehtävään perusteluja taikka tavoitteita. Eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä 

(HaVm 18/1994) esityksessä kuntalaiksi ilmaistaan kuntalain tavoite erottaa toisistaan kunnan 

tehtävien hoitamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvä tarkoituksenmukaisuusarviointi 

(tarkastuslautakunta), varsinainen tilintarkastus (ammattitarkastus) ja mahdollinen sisäinen 

tarkastus. Tarkastuslautakunta arvioisi, onko kuntaa johdettu ja kunnan asioita hoidettu 

laadullisten tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaasti? Valiokunnan käsityksen mukaan 

tarkastuslautakunnalla on oikeus toimittaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta 

tarpeellisesti katsomassaan laajuudessa. Hallintovaliokunta laajensi mietinnössään 

tarkastuslautakunnan arviointitehtävää valtuuston asettamien tavoitteiden arvioinnista myös 

muuhun hallinnon ja talouden tarkastukseen tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa 

poisluettuna kuntalain 73 § määrätyt tilintarkastajien tehtävät.    
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2.3 Suomen kuntaliiton ohjeisto 

Kunnissa suoritettava arviointityö on kuntalain 71 § määritelty suppeasti. 

Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Suomen Kuntaliitto arvioi kunnallisen toiminnan 

arvioinnin laajasti. Suomen Kuntaliitto uudisti 26.10.2006 vuodelta 2000 olevan yleiskirjeen 

(31/80/2000) ”Suosituksen arvioinnista kuntien valtuustoille”. Suosituksen mukaan valtuuston 

tulee hyväksyä valtuustokauden kattavan kuvauksen arviointijärjestelmäksi osana kunnan 

strategista johtamista. Tarkastuslautakunnan kuntalain 71 §:n arviointitehtävän lisäksi 

lautakunta voi kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen 

tarkoituksenmukaisuuteen. Valtuustoa suositellaan käyttämään arviointikertomusta, 

talousarvion ohella, keskeisenä ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineenä. Valtuuston ja 

hallituksen tulee huolehtia, että toiminnan ja palvelujen arviointia varten on käytettävissä 

kuntalaisten palaute.  

Vuonna 2006 uudistettu yleiskirje sisältää 11 suositusta kuntatason arvioinnista. Suositukset 

koskevat arviointia, eivät arviointikertomuksia. Arviointikertomus on dokumentti tehdystä 

arvioinnista. Seuraavaksi esitän miten arviointikertomukset noudattavat suosituksia.  Koska 

en tutki arviointikertomusten voimassa olevan suosituksen mukaisuutta, vaan esitän 

arviointikertomuksen kehitystä, valitsen vertailukohdaksi myöhemmän, vuonna 2006 

julkaistun version yleiskirjeestä.    

”1. Valtuusto hyväksyy valtuustokauden kattavan kuvauksen 

arviointijärjestelmäksi osana kunnan strategista johtamista. Kuvauksen 

tarkoituksena on selvittää eri toimijoiden roolit arviointitiedon tuottajana, 

käyttäjänä ja päätöksentekijänä.” 

Tutkimusaineistossa ei ollut mainintaa arviointijärjestelmistä.  

”2. Kunnan arviointijärjestelmä kattaa valtuuston ja lautakuntien arvioinnin 

ohella kytkennät toimintayksiköissä toteutettuun arviointiin sekä 

tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja mahdolliseen controller-

toimintoon. Arvioinnin ketju alkaa valtuustosta ja kunnanhallituksesta 
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ulottuen toiminnan eri tasojen kautta yksittäisen työntekijän kanssa 

käytyihin kehityskeskusteluihin tai kuntalaispalautteeseen asti.” 

Arviointiketjun tyyppisestä, toisiaan täydentävää toimintamallia, ei tullut tutkimusaineistossa 

esille. Tarkastuksen organisointi on tapahtunut tarkastuslautakunnan oman itsensä toimesta 

taikka tarkastussäännön määräyksenä.         

”3. Valtuusto huolehtii, että sen asettamat tavoitteet ovat kunnan toiminnan ja 

palvelujen kehittämisen näkökulmasta strategisia”. 

Kehittämisarviointia sisältyi merkittävästi vain Vaasan kaupungin arviointikertomuksiin. 

Kehittämisehdotukset koskivat merkittäviä asioita ja usein myös kaupungin kannalta 

strategisia kysymyksiä.  

”4. Valtuusto ja kunnanhallitus tarkentavat kuntakonsernin ohjaus- ja 

arviointiprosessin.” 

Pienten kuntien arviointikertomukset sisälsivät alkuvuosina kehotuksia konserniohjeiden 

laadintaan. Tämän jälkeen hallituksia muistutettiin, että konserniohjeiden noudattamista tulee 

seurata. Pienten kuntien konserniohjaus on kehittynyt merkittävästi tutkimuskauden aikana. 

Hämeenlinna kaupungin konserniohjeiden laadinta kesti kolme vuotta ja käyttöönotto kaksi 

vuotta. Vaasan kaupungilla oli toimiva konserniohjaus jo vuonna 1997 ja 

arviointikertomukset sisälsivät myös konserniosuuden.   

”5. Valtuusto edellyttää, että asettamiensa tavoitteiden toteutumisen seurantaa 

varten kunnassa on kokoava arviointiasiakirja, tarvittavat mittarit tai 

arviointikriteerit (arviointisuunnitelma). Näissä sovitaan kunnan arvioinnin 

raportointijärjestelmästä ja siitä, miten se hyödyntää kunnan 

organisaatiota.” 

Neljän pienimmän kunnan arviointikertomukset eivät kerro muuta kuin tyytymättömyyttä 

toiminnallisten tavoitteiden mittareihin. Tavallisen aihe oli, että lain edellyttämän toiminnan 

ylläpitäminen lain edellyttämällä tasolla ei ole tavoite eikä mittari, vaan itsestään selvyys. 

Tämä tulkinta on ilmeisesti lähtöisin tarkastuslautakuntien koulutustilaisuuksista. 

Kokemukseni perusteella tiedän, että lainsäädännön edellyttämän määrän ja laatutason 
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saavuttaminen käytettävissä olevin voimavarain voi olla ylivoimainen tehtävä. Hämeenlinnan 

kaupungin arviointityö muuttui suunnitelmalliseksi toisen tarkastuslautakunnan aikana ja 

Vaasan kaupungin arviointityö oli suunnitelmallista alusta lähtien.      

”6. Valtuusto ja kunnanhallitus huolehtivat, että toiminnan ja palvelujen 

arviointia varten on käytettävissä myös kuntalaisten palaute.”   

Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomuksissa mainittiin kaupunkilaisten palautteesta. 

Vaasan kaupungin arviointikertomukset kertoivat joistakin käyttäjäpalautteista.   

”7. Valtuuston niin päättäessä tarkastuslautakunta voi kuntalain 71 § mukaan 

asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kiinnittää huomiota toiminnan, 

toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.” 

Kaikkien kuntien arviointikertomuksissa kiinnitettiin huomiota kunnan toimintatapoihin ja 

palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Usein tämä ”kiinnittää huomiota” 

tapahtui juuri tuolla hienotunteisella tavalla ilman tarkempaa arviointia ja perustelua. Kunnan 

toimintatavasta riippui, miten asiaan palattiin.      

”8. Kunnanhallituksen toimintakertomus palvelee myös tarkastuslautakunnan 

kokonaisarviointia. Valtuusto käyttää tarkastuslautakunnan laatimaa 

arviointikertomusta talousarvion ohella keskeisenä ohjauksen ja toiminnan 

kehittämisen välineenä.”  

Aluksi toimintakertomukset eivät palvelleet tarkastuslautakunnan arviointityötä. Joissain 

arviointikertomuksessa kerrottiin, että kunnan toimintakertomusta luettaessa pitää olla 

talousarvio toisessa kädessä. Mutta näinkään toimien ei selviä, sillä talousarviosta 

mahdollisesti löytyvät toiminnalliset tavoitteet eivät saa vastausta toimintakertomuksessa. 

Arviointikertomusten mukaan asiantila on parantunut ainakin aineiston suurimmissa 

kaupungeissa. 

”9. Valtuusto ja kunnanhallitus huolehtivat tarkastuslautakunnan 

arviointikertomuksen sekä muiden arviointiraporttien aikataulua 

suunniteltaessa siitä, että niitä voidaan hyödyntää uuden 

suunnittelukierroksen tavoitteiden asettamisessa.” 
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Arviointikertomukset ovat allekirjoitettu seuraavan vuoden toukokuussa ja näin julkaistu kun 

seuraavan vuoden talousarvion valmistelu aloitetaan. 

”10. Valtuusto ja kunnanhallitus varmistavat, että kunnan omistajapolitiikan 

arvioinnissa kunnan maaomaisuuden, palvelujen tuotantovälineiden ja 

muiden pitkäaikaisten sijoitusten hankinta-, luovutus- ja 

säilyttämispäätökset ovat perusteltuja kunnan toimintaympäristössä 

tapahtuneiden ja ennustettavissa olevien muutosten kannalta.” 

Arviointikertomuksissa ei ole Kuhmoisten kunta lukuun ottamatta käsitelty kunnan 

omistajapolitiikkaa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin.       

”11.Valtuusto ja kunnanhallitus arvioivat, miten palvelujen hankinta- ja 

laatupolitiikka sekä kunnan hankintaosaaminen vastaavat palvelustrategian 

linjauksia 

Arviointikertomuksissa ei Hämeenlinnan ja Vaasan kaupunkia muutamaa mainintaa lukuun 

ottamatta arvioitu toiminnan suhdetta palvelustrategiaan. 

  

2.4 Arviointikertomuksia käsittelevä kirjallisuus 

Erkki Vuorinen on käsitellyt kunnallista tarkastusta väitöskirjassaan Tilintarkastus uudessa 

kunnalliskulttuurissa (1995) sekä teoksissaan Kunnallinen tilintarkastuskulttuuri ja sen 

muuttuminen (1998), Valtuustoon asettamat tavoitteet (1999), Tarkastuslautakunnat 1997 - 

2000 (1999) sekä Tarkastuslautakuntien asema ja tehtävät (2000). 

Erkki Vuorinen on todennut, että valtuustokauden 1997 - 2000 aikana ”on muodostunut 

varsin yleisesti käytetty arviointikertomuksen sisällysluettelo ja asioiden esittämistapa”.  

Vuorinen esittää seuraavaan yleisesti käytetyn arviointikertomuksen sisällysluettelon. (Erkki 

Vuorinen 2000, 77)  

 

1.  Tarkastuslautakunta 

 2.  Tarkastustoiminta 

 3.  Valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteamisen arviointi 
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 4.  Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

5. Kunnan määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden   

toteutuminen 

 6. Muut havainnot kunnan hallinnosta 

 7. Yhteenveto 

 8. Allekirjoitukset 

 

Aineistoni perusteella yhdyn näkemykseen lukujen 1, 2,7 ja 8 osalta, mutta itse arviointityö ja 

”muut havainnot”  on jäsennelty ja esitetty eri tavoin eri kunnissa. 

 

Vuokko Niiranen on tutkinut tarkastuslautakuntien työtä ja arviointikertomuksia osana 

Kuopion yliopiston Osaamisella tuloksellisuutta kuntaorganisaatioon (OSAATKO) –

tutkimus- ja kehittämisprojektia. Tutkimuksessa seurattiin Kajaanin, Karttulan, Kuopion, 

Lapinlahden, Siilinjärven ja Suonenjoen tarkastuslautakuntainstituution toimintaa vuosina 

2002 - 2005. Niiranen analysoi arviointikertomuksia dokumenttianalyysin perusteella 

seuraavien kuuden pääulottuvuuden mukaan. ( Niiranen 2007, 49) 

 

1. Oman työn suunnitelmallisuus 

2. Strateginen arviointi ja tavoitteellisuus 

3. Dialogisuus 

4. Voittopuolinen piirre. Numeerisuus/Vaikuttavuus 

5. Demokratia ja viestintä 

6. Yleinen informatiivisuus  

Seuraavassa taulukossa on Vuokko Niirasen pelkistetty analyysi kuuden kunnan 

arviointikertomuksista vuodesta 2001 vuoteen 2005. 
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Taulukko 2. Vuokko Niirasen pelkistetty analyysi tarkastuslautakuntien arviointikertomuksista   

 

Kunta Oman työn 

suunnitel-

mallisuus 

Strateginen 

arviointi ja 

tavoitteellisuus 

Dialogisuus Voittopuolinen 

piirre 

Demokratia 

ja viestintä 

Yleinen 

informatiivisuus 

Kajaani vakiintunut strateginen 

TaTu ohjaa 

arviointia 

dialoginen ja 

edellyttää 

vuorovaikutusta 

vaikuttavuus vahvaa informatiivinen 

ja luettava, 

avautuu 

sellaisenaan 

 

Karttula vakiintunut osoittaa 

tavoitteita ja 

toiminnan 

ongelmia 

 

haastaa dialogiin, 

osoittaa prosesseja 

numeraalisuus 

ja vaikuttavuus 

vahvistui informatiivinen, 

avautuu 

kohtalaisesti 

Kuopio vakiintunut osoittaa 

tavoitteita ja 

toiminnan 

ongelmia 

 

vahvasti dialoginen, 

haastaa 

keskusteluun 

vaikuttavuus vahvaa informatiivinen 

ja luettava, 

avautuu 

sellaisenaan 

Lapinlahti vakiintunut tavoitteellinen, 

kokonaisvaltai-

nen strategisuus 

 

dialoginen, osoittaa 

teknisiä piirteitä 

vaikuttavuus ja 

numeraalisuus 

vahvistui informatiivinen, 

edellyttää 

taustatietoja 

Siilinjärvi vakiintunut kuvaileva, 

osoittaa 

toiminnan 

ongelmia 

 

dialoginen, 

ohjeistava, osoittaa 

toimintaprosesseja 

numeraalisuus 

ja vaikuttavuus 

vahvistui informatiivinen, 

edellyttää 

taustatietoja 

Suonenjoki vakiintunut osoittaa 

konkreettisten 

tavoitteiden 

saavuttamista 

kuvaileva, 

ohjeistava, jonkin 

verran keskusteleva 

numeraalisuus vahvistui pelkistetyn 

informatiivinen, 

edellyttää 

taustatietoja 

   

(Niiranen 2007, 49) 

      

Arviointikertomuksen suunnitelmallisuudella Niiranen tarkoittaa tiedonhankinnan 

systemaattisuutta ja tavoitteellisuutta. Strateginen arviointi ja tavoitteellisuus tarkoittavat sitä, 

missä määrin tarkastuslautakunta arvioi kunnanvaltuuston asettamia tavoitteita, niiden 

olemassaoloa ja saavuttamiskelpoisuutta sekä kunnassa olevien eri strategioiden 

koordinointia.  

 

Dialogisuudella Niiranen tarkoittaa tarkastuslautakunnan tapaa ja menetelmiä, joilla se 

keskusteluttaa valtuustoa tai eri toimialoja arviointikertomuksessa osoitetuista asioista.  

Arvioinnin tyyli sisältää kriteerit numeraalisuus / vaikuttavuus. Demokratia ja viestintä 

osoittavat sitä, missä märin arviointikertomuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota 
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demokratian toteutumiseen, kuntalaisten osallistumiseen ja kuntalaisten tai asiakkaiden 

kuulemiseen tai arviointikertomuksen laajempaan viestintää. Yleinen informatiivisuus kertoo 

siitä, miten helppo kertomuksen perusteella on muodostaa kuva kunnan toiminnasta ja 

tavoitteiden saavuttamisesta, ilman että täytyy olla perehtynyt asiaan. (Niiranen 2007, 50) 

 

Niiranen vertaili myös arviointikertomusten ilmaisutapaa. Hän totesi, että lyhyetkin 

arviointikertomukset saattavat olla joko pelkistetyn toteavia ja toimintaohjeita antavia tai 

toiminnan vaikutusketjuja eritteleviä ja dialogisia. Toisille luottamuselimille suunnattu 

kertomustieto painottaa enemmän poliittisen puhunnan piirteitä ja poliittisia viestejä. Kunnan 

eri työyhteisöille, työntekijöille ja tulosyksiköille suunnattu teksti saattaa olla tyyliltään 

ohjeita antavaa, lyhytsanaista, motivoivaa, ymmärtämään pyrkivää tai kannustavaa.  (Niiranen 

2007, 50).  

 

Taulukko 3. Vuokko Niirasen jaottelu arviointikertomusten ilmaisutavasta, sisällöstä ja 

kohteesta 

 

Arviointikertomuksen muoto Mihin keskitytään ja mitä 
ilmaistaan 

Kenelle teksti on suunnattu 

Pelkistetty numeraalinen tieto valtuustolle 
 

Toteava tavoitteiden saavuttaminen kunnanhallitukselle 
 

Ohjeistava toimintaa operationalisoiva lautakunnille 
 

Kuvaileva poikkeamien tulkinta valtuustolle ja kuntalaisille 
 

Vuorovaikutuksellinen informaatio ja 
toimintaehdotukset 

tulosyksiköille, toimialoille ja 
henkilöstölle 

 
Strateginen tasapainotettu mittaristo 

arviointiperustana 
valtuustolle ja epäsuorasti 

kuntalaisille 

 

(Niiranen 2007, 52 ) 

 

Tutkielman aineistossa olevat arviointikertomukset ja niiden kehittyminen on hyvin 

kuvattavissa ilmaisutavan, sisällön ja kohteen perusteella. Vuosien 1997 - 2000 
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arviointikertomukset olivat pelkistettyjä, toteavia ja kuvailevia.  Vähitellen 

arviointikertomuksissa lisääntyi ohjeistava ja vuorovaikutukseen pyrkivä sisältö. 

 

Vuokko Niirasen esittämä arviointikertomuksen strateginen muoto sisältää kolme 

ulottuvuutta. Ensinnä tarkastuslautakunnat halusivat kiinnittää huomiota toiminnan 

strategisten tavoitteiden ja toiminnan tuloksia koskevan tiedon väliseen suhteeseen. Toiseksi, 

lautakunnat korostivat toimialojen ja koko kunnan strategioiden yhteensovittamisen tärkeyttä. 

Kolmanneksi Niiranen havaitsi, että kaikki hänen tutkimukseensa kuuluvien kuntien 

tarkastuslautakunnat halusivat sovittaa omaa arviointiprosessiaan palvelemaan 

kunnanvaltuuston strategiaprosessia ja edellyttivät, että arviointikertomuksen tietoa 

käytettäisiin myös toimialojen strategisen työn ja strategian pohjana. (Niiranen 2007, 53)  

 

Käyttämäni aineiston arviointikertomukset eivät sisältäneet strategiseen muotoon kirjoitettuja 

osia. Aineistojen ero johtuu todennäköisesti siitä, että Niirasen käyttämän aineiston kunnat 

ovat osallistuneet OSAATKO-KARTUKE –hankkeen koulutukseen ja näin 

tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tutustuneet strategia –käsitteeseen osana kunnan pitkän 

aikavälin suunnittelua. Suuressa osassa pienempiä kuntia strategiatyö on vierasta sekä kunnan 

luottamushenkilöille että johtaville viranhaltijoille.    

 

 

 2.5 Arviointikertomus osana kunnan johtamista 

 

Kunnan johtamisjärjestelmä on kirjoitettu kuntalakiin. Seuraavassa taulukossa on esitelty 

kunnan johtamisjärjestelmän toiminnoittain, toimijoin, keskeisimmät tehtävät sekä kuntalain 

säädös.  
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Taulukko 4. Kunnan hallintaprosessit, toimijat, tehtävät ja säädökset 

Hallintaprosessi Toimija Tehtävä Säädös 

Kunnan strateginen 
johtaminen 

Valtuusto Päättää 
toiminnan ja 

talouden keskeisistä 
tavoitteista 

 

Kuntalaki 13 § 
Kuntalaki 65 § 

Kunnan operatiivinen 
johtaminen 

Kunnanhallitus ja 
lautakunnat 

 

Vastaa kunnan 
hallinnosta ja 

taloudesta 
tilivelvollisena 

Kuntalaki 23 § 
 
 

Kuntalaki 68 ja 69 § 
 

Palvelujen 
tuottaminen 

Henkilökunta 
Sopimustuottajat 

Palvelujen 
toteuttaminen 

 

Kuntalaki 44 § 

Palaute toiminnasta 
ja palveluista 

Kuntalaiset 
Sidosryhmät 

Valtio 
Luottamushenkilöt 

Tarkastuslautakunta 
Tilintarkastaja 

Palvelujen 
vastaanotto 

 
Seuranta ja valvonta 

Vaikuttaminen 
Arviointitehtävä 
Tarkastustehtävä 

Kuntalaki 1 § 
 

Kuntalaki 8 § 
Kuntalaki 27 § 

Kuntalaki 71 § 2 
mom. 

Kuntalaki 73 § 
 

Tarkastuslautakunta toteuttaa arviointitehtäväänsä kirjoittamalla arviointikertomuksen. 

Varainhoitovuoden arviointikertomus julkaistaan tavallisesti seuraavan vuoden toukokuussa. 

Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen erillisenä asiana samassa kokouksessa kuin 

vastaavan vuoden tilinpäätöksen.  Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta 

seuraavan varainhoitovuoden kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 68 §). Seuraavan 

vuoden suunnittelu käynnistyy monissa kunnissa kesäkuussa pidettävällä valtuuston 

suunnitteluseminaarilla. Tulevaisuuden suunnittelu perustuu nykytilan toteamiselle. Edellisen 

vuoden toiminta- ja arviointikertomus voivat olla suureksi hyödyksi valtuutetuille. Hyvässä 

arviointikertomuksessa on huomioitu asiakirjan hyödynnettävyys suunnittelussa. Kuntalain 71 

§ 2 momentin sanamuodosta, ”Tarkastuslautakunnan on … arvioitava, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet” on johdettavissa, että 

arviointikertomus ainoastaan toteaa asiantilan, jonka kunnanhallitus on jo selvittänyt 

toimintakertomuksessa. Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 

selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.  

Näin tulkiten tarkastuslautakunta arvioi hallituksen antaman selvityksen oikeellisuuden.  
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2.6 Arviointikertomuksen merkitys kunnan toiminnan valvonnassa        

Edellinen luku päättyi tulkintaan, että tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioidaan 

hallituksen antaman selvityksen oikeellisuus. Hallituksen keskeisin selvitys on tilinpäätös, 

jonka keskeisiä osia ovat toimintakertomus, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase, 

talousarvion toteutumisvertailu ja liitetiedot.  Tämän mukaan arviointikertomuksissa 

keskitytään vertaamaan valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa 

(talousarviota) hallituksen laatimaan toimintakertomukseen ja talousarviovertailuun sekä 

muuhun tarkastuslautakunnan käytettävissä olevaan ja hankkimaan aineistoon.  

Arviointikertomus on ulkoisen tarkastuksen raportti, jossa koko kunnan toimintaa käsitellään 

valtuuston tavoitteiden toteutumisen lisäksi tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä.  

Arviointikertomuksissa käsiteltiin satunnaisesti kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.  

Käsiteltävillä asioille oli yleistä, että niillä on laajempaa yleistä mielenkiintoa.  

Tarkastuslautakunta on päättänyt ohjata kehitystä tai antaa arvovaltainen lausunto esille 

tulleesta asiasta. Seuraavana on kaksi esimerkkiä molemmista asiaryhmistä. 

Vaasan kaupungin vuoden 1997 arviointikertomuksessa käsitellään tietotekniikan 

käyttöönoton suunnitelmallisuuden tarpeellisuutta seuraavasti. 

”Kaupunkikonsernin yhteisissä atk-hankkeissa ja eri sovellusten hyötykäytössä 

on päästy alkuun (esim. internet palvelut), mutta esim. keskeisten taloushallinto- 

ja palkkahallintojärjestelmien hyödyntäminen tytäryhtiöissä ei ole tavanomaista. 

Konsernin yhteiskäytössä olevat sovellukset ja mahdollisesti keskitetty atk-

palveluyksikkö edistäisi osaltaan taloudellista kokonaisohjausta ja seurantaa. 

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös atk-laitevarustuksen keskitettyjen 

hankintojen taloudelliseen merkitykseen. Tänä päivänä hankitaan 

hallintokunnittain hankintavaltuuksien puitteissa tarjouspyyntöjen perusteella 1-

20 mikrotietokonetta talousarviovuoden aikana, kun taas talousarviossa tai 

konserniohjauksessa hyväksyttyjen mahdollisimman laajojen (esim. 150 

mikrotietokoneen) yhteishankintojen säästövaikutus olisi selkeästi suurempi. 

Tietotekniikan operatiivisen yhteistoiminnan ja edellä sivutun 

tietoturvapolitiikan edistämiseksi olisi myös suotavaa perustaa laajapohjainen 

kaupungin tietohallinnon johtoryhmä”. 
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(Vaasan kaupungin arviointikertomus 1997, 4) 

Tarkastuslautakunta muistutti tietohallinnon johtoryhmän perustamisesityksestään vuosien 

1998, 1999 ja 2000 arviointikertomuksissa. Kaupungin tietohallinnon johtoryhmä perustettiin 

vuonna 2001. 

Kuhmoisten vuoden 2006 arviointikertomuksessa on neljän sivun mittainen selvitys koskien 

kunnan vuosina 2005 ja 2006 hankkimia asianajopalveluja. Selvitys päättyy seuraavaan 

kokonaisarvioon kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta. 

”Asianajopalveluiden hankinnasta on tehty muodolliset päätökset 

kunnanhallituksessa. Edellä selostetut asiat on varsin usein tuotu 

kunnanhallitukselle käsiteltäväksi pöytälistalta ja asioiden valmistelu on ollut 

varsin puutteellista (kilpailutus, toimeksiannon sisällöt ym). Palveluiden 

hankinnasta ei ole myöskään tehty kirjallisia sopimuksia eikä 

asianajotoimiston laskuista ilmene täsmällistä laskutusperustetta (esim. 

laskutettavat tunnit ja tuntihinta). Laskuissa on pääsääntöisesti vain lueteltu 

eri päivinä tehdyt toimenpiteet ja näistä koostuva laskutettava palkkio.  Näiden 

perusteella ei olekaan mahdollista todentaa, ovatko laskutukset toimeksiannon ja 

kunnalle ilmoitettujen tuntihintojen mukaisia. 

Kokonaisuudessaan asianajopalveluiden hankintaprosessi on ollut kunnan 

puolelta varsin sekavaa eikä asian kokonaishallinta tunnu olleen kenelläkään. 

Asianajajat ovat myös käyttäneet tilannetta surutta hyväkseen.” 

(Kuhmoisten kunnan arviointikertomus 2006, 11) 

 

2.7 Arviointikertomuksen merkitys eri käyttäjäryhmille 

Arviointikertomus laaditaan kunnanvaltuustolle ja valtuutetut ovat tärkein lukijaryhmä. 

Arviointikertomuksessa arvioidaan kunnanhallituksen sekä kunnan viran- ja toimenhaltijoiden 

työn onnistumista. 

Arviointikertomusten merkitys on erilainen eri kunnissa.  
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Kuuden tutkimuskunnan vuoden 2006 arviointikertomusten merkitystä voidaan arvioida, 

lakisääteisen tehtävän lisäksi, niiden keskeisillä viesteillä (tietosisällöllä) sekä sillä, kenelle 

nämä keskeiset viestit on tarkoitettu. 

 

Valtuutetut ja tarkastuslautakunnan jäsenet 

Arviointikertomusta lukiessa valtuutetut arvioivat, miten hallitus ja kunnan johtavat 

viranhaltijat ovat työssään onnistuneet. Mahdollisesti valtuutetut ajattelevat myös oman 

valtuutetun toimensa merkitystä ja tuloksellisuutta. Tutkimusaineiston arviointikertomukset 

eivät sisältäneet viittauksia tarkastuslautakunnan arviointiin työn merkityksestä tai 

tuloksellisuudesta. Epäsuorasti on havaittavissa, että kysymys arviointikertomuksen 

vaikuttavuuteen on herännyt kun tarkastuslautakunnan jäsenet ovat havainneet, että heidän 

arviointikertomuksessa esittämät asiat eivät ole edenneet.      

 

Hallitus ja muut luottamushenkilöt 

Hallituksen jäsenille ja muille kunnan luottamushenkilöille arviointikertomus on 

tilivelvollisuuden vahvistusasiakirja ja virallinen kirjallinen palaute työstä. 

Arviointikertomuksen arvostukseen vaikuttaa tarkastuslautakunnan juridinen asema 

valtuuston apuelimenä (Ryynänen 2001, 45) ja arviointikertomuksen sisällön hyödyllisyys.  

Arviointikertomus sisältää arviointia, joka on arviointitutkija Michael Q, Pattonin mukaan 

muutoksen väline. Juha-Pekka Martikainen on tutkinut tarkastuslautakuntien rooleja. 

Tarkastuslautakunnan rooli ja arviointikertomus liittyvät toisiinsa samoin kuin näyttelijä ja 

vuorosanat. (Martikainen 2005, 16-18)  Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan 

vuorosanat kunnan poliittisessa puhunnassa.  Martikaisen haastatteluissa tuli esille seuraavia 

näkökulmia.  

 

1.  Tarkastuslautakunta muiden lautakuntien joukossa 

Aineiston ensimmäiset arviointikertomukset olivat suppeita ja ensimmäisen toimintakauden 

lopun arviointikertomuksista lukija saattaa aistia turhautuneisuutta aivan kuin kertomuksen 



 

 

22 

 

kirjoittajat olisivat olleet mahdottoman tehtävän edessä. Arviointikertomukset ovat pitkähköjä 

vakuutuksia siitä, että epäselviä tavoitteita on pyritty saavuttaman mahdollisuuksien rajoissa. 

Esimerkkinä aineistossa on asian kirjoittaminen myönteiseen muotoon Virtain kaupungin 

kolmen sivun mittaisessa arviointikertomuksessa vuodelta 2000. Arviointikertomuksen 

yhteenvedossa todetaan seuraavaa. 

”Vaikka tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty laissa varsin suppeasti, on 

lautakunnan nelivuotisen toimikauden aikana käynyt ilmi, että lautakunnan 

tehtäväalue on käytännössä hyvinkin laaja-alainen. Tarkastuskaudella 1997 - 

2000 hallintokuntien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen 

on selkiintynyt ja tavoitteiden toteutumisen seuranta on kehittynyt”. 

Virtain tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vaihtui samoin kuin neljä viidestä jäsenestä. 

Arviointikertomukset kirjoitettiin uudella toimikaudella lyhyen toteavina. 

Arviointikertomuksen mukaan keskeistä tarkastuslautakunnan työssä oli johtavien 

viranhaltijoiden kuuleminen ja taloudellisen kehityksen keskeisten tunnuslukujen 

kertaaminen.   

 

2. Tarkastuslautakunta superlautakuntana     

Martikainen kuvaa lautakunnan asemaa seuraavasti: 

”Tarkastuslautakuntaa voidaan pitää vähintään kunnanhallituksen tasoisena 

toimielimenä, koska sen tehtäviin kuuluu tarkastusta koskevien asioiden 

valmistelu samalla tavoin kuin kunnanhallitus valmistelee muut valtuuston 

käsittelyyn tulevat asiat. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee arvioida 

kunnanhallituksen toimintaa, mikä nostaa sen tavallaan arvoasteikossa vielä 

kunnanhallituksen yläpuolelle. Tästä näkökulmasta sitä voidaan kutsua myös 

superlautakunnaksi, jota termiä julkisessa keskustelussa on joskus käytettykin”.  

Jaalan kunnan vuoden 2005 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta haastaa 

kunnanhallituksen vuoropuheluun seuraavilla sanoilla: 

”Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2005 

kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää 
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arviointikertomuksessa esitetyistä havainnosta kunnanhallituksen selvityksen 

niin, että ne voidaan käsitellä syyskaudella pidettävässä valtuuston 

kokouksessa”.  

(Jaalan kunnan arviointikertomus 2005, 7) 

Vuoden 2006 arviointikertomuksessa ei kerrota käytiinkö syksyn 2006 valtuustossa 

keskustelu arviointikertomuksesta ja hallituksen antamasta selvityksestä tarkastuslautakunnan 

ja kunnanhallituksen edustajien välityksellä. Tarkastuslautakunta uudisti kuitenkin haasteensa 

vuoden 2006 arviointikertomuksen lopussa.  Arviointikertomuksessa pyrittiin avoimeen ja 

julkiseen vuorovaikutukseen tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen välillä. 

 

3. Tarkastuslautakunta tuuliajolla 

Martikaisen tutkimuksessa on esitetty seuraava lainaus luottamushenkilön haastattelusta. 

”Lautakunnan puheenjohtajan on vaikea löytää kahta roolia; on vaikea arvioida 

valtuuston ja hallituksen toimintaa, jos toisaalta on itse ollut mukana 

hyväksymässä asioita. Lähinnä rooliksi jää puolustella ratkaisuja niille, jotka 

eivät ole valtuustossa”. 

Aineiston arviointikertomuksista löytyy vain muutama epäsuora esimerkki 

tarkastuslautakunnan jäsenten rooliristiriidasta. Aineistoista löytyy puolestaan esimerkki, 

jossa tarkastuslautakunta suorasanaisesti moittii valtuuston tekemää päätöstä koskien 

poistosuunnitelmaa. (Kuhmoisten kunnan arviointikertomus 2005, 7-8). Todennäköisesti 

tarkastuslautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja ovat itse olleet asiaa päättämässä. Kunnan 

tilintarkastaja on toiminut tarkastuslautakunnan sihteerinä ja valmistelijana. Asia on 

todennäköisesti tullut esille hänen aloitteestaan eikä tarkastuslautakunta ole pohtinut ilmeistä 

rooliristiriitaa.    

Arviointikertomukset eivät sisällä hallituksen tekemien yksittäisten päätösten 

tarkoituksenmukaisuuden uudelleenarviointia.  Valtuutettu voi olla tarkastuslautakunnan tai 

hallituksen jäsen, mutta tarkastuslautakunnalla ja hallituksella ei voi olla yhteisiä jäseniä.  
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4. Tarkastuslautakunta pyrkii hallituksen asemaan    

Arviointityön yhteydessä tarkastuslautakunta saattaa hyvässä tarkoituksessa ryhtyä 

ohjailemaan kunnan toimintaa ja antamaan ohjeita havaitsemiensa epäkohtien ja ongelmien 

korjaamiseksi. Tästä seuraa hyvin nopeasti konflikteja kunnan johto- ja vastuusuhteissa. On 

ilmeisen väistämätöntä, että tarkastuslautakunnan jäsenille tulee kysymyksiä siitä, miten jokin 

asia tulisi oikein hoitaa. Arviointikertomuksista ei ole löydettävissä selviä toimintaohjeita. 

Edellä esitetyn perusteella tarkastuslautakuntien ja arviointikertomusten asema on vahvistunut 

ja vakiintunut. Arviointikertomuksen saavuttavat vähitellen luottamushenkilöiden 

keskuudessa niille tarkoitetun kunnan virallisen palauteasiakirjan aseman.  

Hämeenlinnan kaupungin vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset ovat ulkoasultaan ja 

asiasisällön puolesta tilinpäätökseen verrattavia tietopaketteja. Kehnot suoritukset on arvioitu 

kehnoiksi ja rakentavaa kritiikkiä on jaettu tasapuolisesti. Kaiken tämän jälkeen 

arviointikertomukset vuosilta 2005 ja 2006 päättyvät kiitoksiin sekä nöyrään toivomukseen 

siitä,  että arviointikertomuksesta olisi hyötyä. 

”Tarkastuslautakunta kiittää toimialoja ja niiden henkilöstöä sekä 

luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä. Lautakunta toivoo, että 

arviointikertomus toimii kehittämisen apuna ja antaa kaupunginvaltuustolle 

tietoa päätöksenteon pohjaksi”. 

(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2005, 40) 

Kunnan henkilöstö 

Johtavia viranhaltijoita lukuun ottamatta arviointikertomuksilla ei ole suurta merkitystä 

kunnan henkilökunnalle. Kunnan henkilökuntaa mainitaan nimeltä aineistossa vain muutaman 

kerran paitsi kun kerrotaan keitä tarkastuslautakunta on haastatellut. Arviointikertomuksissa 

ei ole henkilöarviointeja, mutta on luonnollista, että kuntaa tunteva tietää arviointikertomusta 

lukiessaan, kenen työtä arvioidaan milläkin lailla.   
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Kuntalaiset 

Arviointikertomukset ovat julkisia asiakirjoja. Hämeenlinnan ja Vaasan kaupunkien 

viimeisempiä arviointikertomuksia lukuun ottamatta arviointikertomusten ulkoasu on niin 

vaatimaton, että ne on tarkoitettu vain kunnan omaan sisäiseen käyttöön. Hämeenkyrön 

kunnan kirjastosta löytyi valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat, vuoden 2009 talousarvio, 

vuoden 2008 mutta ei vuoden 2008 arviointikertomusta. Vaasan kaupungin kirjaston 

tietopalvelu kertoi sähköpostilla (9.11.2009), että heillä ei ole Vaasan kaupungin 

arviointikertomusta vuodelta 2008, mutta että he voivat hankkia sen kaupungintalolta.  

Vuoden 2008 arviointikertomus löytyi Vaasan Kaupungin www-sivuilta kaksikielisenä ja 100 

sivun mittaisena. Arviointikertomuksia oli saatavilla vuodesta 2000 alkaen. 

Arviointikertomukset ovat hyvin avautuvassa, luettavassa ja tulostettavassa pdf -

tiedostomuodossa. 

Tutkimusaineisto, kuuden kunnan arviointikertomukset 10 vuodelta olivat helposti saatavilla. 

Puhelinsoitto tai sähköposti kuntaan ja posti toi aineiston kotiin. Aineistosta puuttuva 

arviointikertomus ei löytynyt kunnan arkistosta.   

Lehdissä tai muissa tiedotusvälineissä kerrotaan harvoin tarkastuslautakuntien työstä tai 

arviointikertomuksesta. 

Periaatteessa kuntalaisten tulisi olla hyvin kiinnostuneita tietämään miten hyvin heidän 

kuntansa heitä palvelee. Todennäköisesti tavallinen kuntalainen kokee pettymyksen 

lukiessaan kuntansa arviointikertomusta, ellei hänellä ole kädessään Vaasan kaupungin 

vuoden 2006 arviointikertomusta. Muiden kuntien arviointikertomusten ymmärtäminen 

edellyttää kohtuullisen hyvää yleistietämystä kunnan toiminnasta ja sekä 

arviointikertomuksen vertaamista kyseisen vuoden talousarvioon ja tilinpäätökseen.  

 

Kunnan sidosryhmät 

Kunnan sidosryhmästä lääninhallitus on merkittävin mahdollinen arviointikertomuksen 

käyttäjä. Kuntia ei ole velvoitettu toimittamaan arviointikertomuksia lääninhallitukseen, 

eivätkä lääninhallitukset ole yleisesti pyytäneet niitä toimittamaan. Vuonna 2000 

lääninhallituksista annettuun lakiin tehtiin muutos, jolla lääninhallitus sai oikeuden arvioida 
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kuntien toimintaa. (Ask 348/2000) Lääninhallitus arvioi asianomaisen ministeriön 

ohjauksessa alueensa kuntien peruspalvelujen tuottamista. Lakimuutoksen valmistelun 

yhteydessä korostettiin sitä, että kuntien suorittama itsearviointi muodostaa perustan, jota 

lääninhallituksen suorittama arviointi täydentää (HaVM 8/2000 vp). Suomen Kuntaliitto pitää 

edellä mainittua asiaa perusteena kuntien oman arviointityön kehittämiselle. Näin vältetään 

valtion valvonnan lisääntymistä. (Suomen Kuntaliiton yleiskirje 26/26.9.2009) Mistään 

tutkimusaineistoon kuuluvasta arviointikertomuksesta ei löytynyt viittausta siihen, että 

kertomuksen laadinnassa oli otettu huomioon lääninhallituksen valvonta tai arviointitehtävä. 
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3. ARVIOINTIKERTOMUSTEN KEHITYKSEN ANALYYSI 

3.1 Analysoinnin perusteet 

Tutkielmassa analysoidaan arviointikertomusten kehitystä kertomuksen tarkoituksen ja 

hyödynnettävyyden suhteen. Analyysin kohteet valitaan niin, että ne selittävät kehitystä 

arvioinnin tarkoituksen saavuttamisessa.   Arvioinnin suorittamiseen ja arviointitulosten 

julkaisemiseen vaikuttaa Chelimskyn (1997, 10) mukaan arvioinnin tarkoitus. Hän jakaa 

arvioinnin tarkoituksen perusteella kolmeen ryhmään. 

 1. Tilivelvollisuusarviointi (evaluation for accountability) 

  2. Tiedontuotantoarviointi (evaluation for knowledge) 

 3. Kehittämisarviointi (evaluation for development) 

 

Kansainvälisistä arviointitutkijoista arvioinnin hyödynnettävyyttä on käsitellyt muun muassa 

Michael Patton kirjassaan Utilization Focused Evaluation.  Arviointia ei tehdä passiiviselle 

yleisölle vaan ihmisille jotka hyödyntävät esitetyn tiedon (Patton 1997, 41).   

Arviointikertomusten esittämistavat ovat Vuokko Niirasen jaottelun mukaan kehittyneet 

pelkistetyn toteavasta kuvailevan ohjeistavaksi sekä edelleen vuorovaikutteiseksi ja 

strategiseksi.   

Norjan tarkastuslautakuntaa vastaavan tarkastuselimen (kontrollutvalg) tehtävänä on 

ohjesäännön mukaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten helposti ymmärrettävissä ja 

informatiivisia tilinpäätösasiakirjat ovat kuntalaisten kannalta. (Vuorinen. 2000, 79). 

Suomessa arviointikertomuksia ei kirjoiteta kuntalaisia varten. Poikkeuksena ovat Vaasan 

kaupungin viimeiset arviointikertomukset, jotka on kirjoitettu ja taitettu laajaa lukijakuntaa 

silmälläpitäen. 

Arviointikertomuksen lukioita ja hyödyntäjiä ovat kunnan valtuutetut ja muut 

luottamushenkilöt sekä kunnan palveluksessa olevat johtavat viran- ja toimenhaltijat. Osassa 

kunnista arviointikertomuksen sisällöstä on tiedotettu yleisölle lehdistön välityksellä. 

Arviointikertomuksia on myös painettu nelivärijulkaisuna ja jaettu yhdessä kunnan 

toimintakertomuksen kanssa. Mustavalkoinen perusmuotoinen tekstiasiakirja on kelvollinen 

kun tarkoituksena on hallituksen toimintakertomuksessa esittämän tilivelvollisuuden 
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varmentaminen. Käyttäjäkunnan laajetessa arviointikertomuksen sisällölliset ja ulkoiset 

vaatimukset ovat kasvaneet. Tutkielmassa esitetään sisällöllisen kehityksen lisäksi 

arviointikertomusten sivumäärän lisääntymistä, taulukoiden, kuvioiden ja kuvien käyttöä sekä 

muuta ulkoasun kehitystä. 

 

Taulukko 5.  Arviointikertomusten analyysin kohteet, mittarit ja ominaisuudet 

 

Analyysin kohde Mittari Ominaisuudet 

 

1. Tilivelvollisuus 

 

Arvioinnin tarkkuus 

 

1. Yleisellä tasolla 

2. Yleisellä tasolla, eräitä yksityiskohtia 

3.  Järjestelmällinen ja yksityiskohtainen 

 

2. Tiedontuotanto Uusi merkittävä 

tieto tai vertailu 

 

Lukumäärä 

3. Kehittäminen Konkreettiset 

kehittämisehdotukset 

 

Lukumäärä 

4. Esittämistapa Esitystavan 

osallistuvuus 

1. Pelkistetty ja toteava 

2. Kuvaileva ja ohjeistava 

3. Vuorovaikutteinen ja strateginen 

 

5. Ulkoasu Sivumäärä 

Taulukot 

Kuvat 

Värien käyttö 

Painatus 

Sivujen lukumäärä 

Taulukoiden lukumäärä 

Kuvien lukumäärä 

Musta-valkoinen – 4-värinen 

Moniste – kirjapainotuote 

 

 

3.2 Tilivelvollisuuden käsittelyn kehitys 

Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on arvioida miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat 

toteutuneet. Valtuusto on asettanut hallitukselle tehtävät ja tavoitteet. Kun toimintavuosi on 

päättynyt ja tehtävät on suoritettu, hallitus laatii toimintakertomuksen. 

Toimintakertomuksessa hallitus kertoo miten valtuuston antamat tehtävät on suoritettu ja 

asetetut tavoitteet on saavutettu. Hallituksen toimintakertomus on agentti – teorian mukainen 

agentin selvitys tilivelvollisuuden täyttämisestä.  Tarkastuslautakunta arvioi 

arviointikertomuksessa toimintakertomuksen ja muun saamansa tiedon perusteella, miten 

hyvin hallitus ja sen alainen kunnan organisaatio on tehtävässään onnistunut.  
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Arviointikertomuksen tilivelvollisuuden arvioinnin tavasta ei ole lainsäädännössä taikka 

Suomen Kuntaliiton ohjeistuksessa säännöksiä ja malleja. Tutkimusaineiston 

arviointikertomusten perusteella tilivelvollisuuden täyttyminen on esitetty yleisellä tasolla tai 

yleisellä tasolla lisättynä joidenkin tavoitteiden yksityiskohtaisemmalla arvioinnilla. Pääosa 

aineiston arviointikertomuksista kuuluvat tähän ryhmään. Poikkeuksena ovat Hämeenlinnan 

ja Vaasan kaupunkien arviointikertomukset vuodesta 2003 eteenpäin. Näiden 

arviointikertomusten perustella tarkastuslautakuntien arviointityö on tehty järjestelmällisesti. 

Samalla arvioinnin yleisestä tasosta on siirrytty yksityiskohtaiseen, yksittäisten tavoitteiden 

arviointiin. Näin meneteltäessä arviointikertomuksen hyödynnettävyys, hyödyllisyys, 

vaikuttavuus sekä merkitys ainoana järjestelmällisenä, koko kuntaa koskevana 

palautejärjestelmänä, saavuttaa uuden merkittävän tason. Arviointikertomus, joka sisältää 

yleisellä tasolla olevan arvioinnin, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset on 

pääosin saavutettu, ei vakuuta valtuusto jäseniä tai kuntalaisia hyvin toimivasta kunnasta. 

Tällaisen arvioinnin antajan asemaa on ymmärrettävä, jos hän kertoo arviointikertomuksessa, 

että talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta ei selviä, mikä osa on toiminnan ja määrärahan 

perustelua ja toiminnan kuvausta ja mikä valtuuston asettamaa sanallista tavoitetta. Kun 

lisäksi arviointikertomuksen kirjoittaja toteaa, ettei toimintakertomus anna vastauksia 

toimintasuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin, on arviointikertomuksen laatija 

mahdottoman tehtävän edessä. Arviointi on annettava käytettävissä olevien tietojen 

perusteella – yleisellä tasolla. 

Esimerkkinä yleisellä tasolla olevasta arviointikertomuksesta Virtain kaupungin vuoden 2003 

arviointikertomus.  

Arviointikertomuksen sivulla yksi on esitetty tarkastuslautakunnan kokoonpano ja sivulla 

kaksi on kerrottu lautakunnan tekemistä tutustumiskäynneistä.  Otsikon ”Strategisten 

tavoitteiden ja saavutettujen tulosten arviointi” alla kerrotaan strategioiden tavoitteista, mutta 

ei toteutumisesta. Tämän jälkeen siirrytään taloudellisiin tavoitteisiin, joista keskeisin arvio 

kuului seuraavasti: 

”Tarkastuslautakunta toteaa, että tilikauden tulos on entiseen tapaan 

huomattavasti talousarviossa esitettyä arviota parempi. Tarkastuslautakunta 

kiinnittää valtuutettujen huomiota lisäksi siihen, että tilikauden tulos saavutettiin 
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kuntalaisten ostovoimaa rasittavalla, Pirkanmaan kuntien keskiarvoa 

korkeammalla tuloverolla” 

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2003, 4) 

Toiminnallisten tulosten arvioinnista lautakunta toteaa esimerkiksi: 

”Tarkastuslautakunta ei voi arvioida toimintaa kunnolla ilman järjestelmällistä 

suunnittelua ja mitattavien tavoitteiden asettelua. Ne toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet, joita talousarviossa oli asetettu, saavutettiin pääosin 

perusopetuksen, kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon eräitä keskeisiä 

tavoitteita lukuun ottamatta”.  

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2003, 4) 

Tämän jälkeen arviointikertomuksessa keskitytään taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Sivulle seitsemän on koottu tarkastuslautakunnan tekemät ”muut havainnot”.   Nämä muut 

havainnot ovat otsikkonsa mukaisesti arviointikertomuksen keskeiseen tehtävään nähden 

ulkopuolisia. Arviointikertomuksen viimeinen kappale kuuluu seuraavasti: 

”Kokonaisuudessaan taloudenpitoon ja yritystukien saamiseen Virroille voidaan 

olla tyytyväisiä. Kaupungin tehtävänä ei kuitenkaan ole tuottaa voittoja, joita ei 

käytetä asukkaiden hyväksi. Tarkastuslautakunta kiittää luottamushenkilöitä ja 

henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja saamistaan selvityksistä”.  

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2003, 8) 

Virtain kaupungin vuoden 2003 arviointikertomuksessa tilivelvollisuuden täyttyminen on 

todettu yleisellä tasolla. Kriittinen lukija voi perustellusti epäillä, että merkittävä osa 

tilivelvollisuuden toteutumisesta on jäänyt todentamatta. 

Tilivelvollisuuden toinen aste ”Yleisellä tasolla, eräitä yksityiskohtia” on tutkimusaineistossa 

yleisin. Muutosvaiheen esimerkki on Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomuksesta. 
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”Yhteenveto 

Tarkastuslautakunnan kokonaisarvion perusteella todetaan, että 

kaupunginvaltuuston vuodelle 2001 vahvistamat toiminnalliset tavoitteet 

saavutettiin kohtuullisesti ja kaupungin palvelutaso on säilynyt tyydyttävänä. 

Kaupungin kokonaistaloudelliset tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin. 

Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunki luo talousarvion sisään 

tavoiteohjausjärjestelmän, joka kattaa koko toimintaketjun suunnittelusta 

toteutuksen kautta seurantaan. Työkaluna voisi tällöin olla yhtenäinen 

ohjausjärjestelmä, jonka avulla kaupungin taloutta, asiakasvaikuttavuutta, 

toiminnallisia prosesseja ja kaupungin henkilöstön riittävyyttä, kehittämistä ja 

jaksamista voitaisiin mitata”.  

(Hämeenlinna kaupungin arviointikertomus 2001, 10) 

Seuraavien vuosien arviointikertomuksissa ei ole viittauksia Hämeenlinnana kaupungin 

tavoiteohjausjärjestelmään, mutta tarkastuslautakunnan oman toiminnan tarkoitus kirkastui ja 

tavoitteellisuus vahvistui seuraavien vuosien arviointikertomuksissa. 

Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2001 arviointikertomuksessa kerrottiin joidenkin 

yksittäisten tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkki on koulutuksen ja kulttuurin toimialalta. 

”Oppilaat 

 Tuntikehyksellä mitaten tavoitteet ylitettiin kaikissa luokkatasoissa ja 

luokkakoot onnistuttiin pienentämään muuten paitsi lukioiden osalta. 

Tilakysymykset saattavat pysäyttää nyt alkaneen myönteisen kehityksen ja sen 

vuoksi tarkastuslautakunta painottaakin kokonaissuunnittelun merkitystä 

tilakysymyksissä. 

Muilta osin oppilaiden oppimisympäristöä kehitettiin merkittävästi nykyajan 

vaatimusten mukaiseen suuntaan hankkimalla 133 tietokonetta. Oppilashuoltoon 

saatiin virkoja lisää tavoitteen mukaisesti. Positiivista kehitystä tapahtui myös 

aikuislukioissa, jossa toiminnan elpyminen ja kasvaminen näkyy edellisvuodesta 

50:llä kasvaneessa oppilasmäärässä”. 
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(Hämeenlinna kaupungin arviointikertomus 2001, 7) 

 

Vaasan kaupungin arviointikertomukset vuodesta 2000 ja Hämeenlinnan kaupungin 

arviointikertomukset vuodesta 2002 ovat järjestelmällisiä ja yksityiskohtaisia. 

Järjestelmällisyys ja yksityiskohtaisuus ovat laajentaneet arviointikertomusta ja lisänneet 

sivumääriä.  Molemmat kaupungit ovat turvautuneet osittain taulukkomuotoiseen esitykseen 

arvioinnin tiivistämiseksi. 

Esimerkki järjestelmällisestä ja yksityiskohtaisesta arvioinnista taulukkomuotoisena on 

Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomuksesta vuodelta 2004. 

Toimivat peruspalvelut 

Valtuuston asettama sitova 

tavoite 

Hallituksen antama selvitys 

toteutumisesta 

Tarkastuslautakunta: 

selvityksen todentaminen ja 

arviointi 

Hämeenlinna takaa hyvät 

palvelut 

Vanhustenhuollon hoitoketjun 

toimivuuteen on panostettu. 

Voutilan vanhainkodin 

suunnitelmat valmistuivat. 

 

Kaurialan lukion laajennus 

valmistui ja peruskorjaustyöt 

aloitettiin. 

Ahveniston koulun 

peruskorjauksen 1. vaihe 

valmistui.  

Ruunumyllyn koulun 

lisärakennus valmistui. 

Määräaikaisia vakansseja 

vakinaistettiin. 

Hoidon porrastus ei 

edelleenkään toimi. 

Voutilan vanhainkodin prosessi 

on edennyt huomattavasti 

hitaammin kuin valtuuston 

päätöksessä odotettiin. 

Kaupungilla on jatkuva tarve 

peruskorjata kouluja. 

Tehokkaat ja toivat palvelut Seudullista talotekniikan 

yksikköä valmisteltiin. 

Palvelustrategiaa valmisteltiin. 

 

 

 

Työvalmennussäätiö aloitti 

toimintansa. 

 

Oppilaaksiottoalueiden 

yhdistäminen käynnistettiin  

Palvelujen toimivuus ei ole 

onnistunut mm 

terveydenhuollon puolella, jossa 

jonotusajat esim. 

hammaslääkäriin ovat 

kuukausien mittaiset. 

 

Työvalmennussäätiön toiminta 

on lähtenyt liikkeelle, mutta 

hitaammin eikä niin 

tuloksellisesti kuin ennakoitiin. 
 

(Hämeenlinna kaupungin arviointikertomus 2004, 7 ) 
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3.2 Tiedon määrän kehitys 

Arviointikertomusten laajentuessa niiden sisältämän tiedon määrä on kasvanut. 

Arviointikertomus vertaa valtuuston hyväksymiä toiminta- ja taloussuunnitelmia 

toimintakertomukseen ja muuhun saamaansa tietoon.  Yksinkertaisimmillaan tämä voi 

tapahtua edellä olevan taulukon muodossa kolmella sarakeotsikolla. 

 1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 

 2. Hallituksen antama selvitys toteutumisesta 

 3. Tarkastuslautakunnan selvitys todentamisesta 

 

Arviointikertomukset sisältävät monenlaista tietoa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 

Arviointikertomuksia lukiessa olen jakanut esitetyn tiedon arviointia tukevaan tietoon ja 

muuhun tietoon, jonka tarkastuslautakunta on arvioinut julkaisemisen arvoiseksi.  

Keskeisimpiä tilinpäätöksessä esiteltäviä talouslukuja ja merkittäviä poikkeamia lukuun 

ottamatta, tilinpäätöksen sisältöä ei tule arviointikertomuksessa toistaa. 

Kun valtuuston asettamat tavoitteet on saavutettu ja erityisesti kun tavoitteita ei ole 

saavutettu, sopivalla lisätiedolla tai näytöllä on arviota vahvistava merkitys. Ilman tätä 

vahvistustehtävää esitettävää tietoa arviointikertomukissa on paljon. Arviointikertomuksissa 

esitettävän tiedon jakaminen arviointitehtävää vahvistavaan ja muuhun tietoon osoittautui 

monissa kohdissa mahdottomaksi.   Yksinkertaistin tietomäärän laskentaa niin, että laskin 

arviointikertomuksista esitetyt kunnan toiminnan ja talouden kannalta merkittävät yksittäiset 

tiedot ja tietokokonaisuudet lukuun ottamatta taulukkoihin sisältyvää tietoa. Taulukko on 

useimmiten yksittäisistä tiedoista koottu kokonaisuus.  Tiedon määrä arviointikertomuksissa 

nelinkertaistui ensimmäiseltä toimikaudelta kolmannelle toimikaudelle. 

 

Taulukko 6. Tiedon määrän kehitys arviointikertomuksissa 1997 - 2006 

Lukumäärä/arviointi-

kertomus 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vähiten 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 

Keskiarvo 2,1 5,0 6,3 6,9 7,8 6,2 5,4 18,4 23,6 24,9 

Eniten 14 34 41 51 48 25 54 112 141 120 

Yhteensä 19 50 63 69 78 62 136 184 236 249 
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3.3 Kehittämisehdotusten määrä 

Arviointikertomusten toimintaa edistävää ja kehittävää sisältöä mittaan 

arviointikertomuksissa tehtyjen esitysten perusteella. Seuraavana on kehittämisesimerkki 

kustakin tutkimuskunnasta. 

Jaalan tarkastuslautakunta oli havainnut talousarvion ja toimintakertomuksen sisällön 

kohtaantomattomuuden ja ovat tehneet hyvän esityksen vuoden 1999 arviointikertomuksessa.     

”Talousarviossa olleita kirjallisia tavoitteita ei ole mainittu samaa vuotta 

koskevassa toimintakertomuksessa, minkä johdosta lukijalla tulisi olla 

vierekkäin sekä talousarvio että toimintakertomus päätelläkseen onko valtuuston 

asettamat tavoitteet toteutuneet”. 

(Jaalan kunnan arviointikertomus 1999, 1)  

Kuhmoisten tarkastuslautakunta päätti vuoden 2003 arviointikertomuksessa kehittää 

valtuuston asettamia tavoitteita paremmin arvioitavaan muotoon. Tarkastuslautakunta 

määritteli tavoitteen seuraavasti: 

”Tavoitteen käsitteestä ja tavoitteiden asettamisesta voidaan yleisesti todeta, että 

se on nykyisen toiminnan muuttamista tai kokonaan uuden toiminnan 

aloittamista. Nykyistä toimintaa voidaan esimerkiksi nopeuttaa, kasvattaa 

määrällisesti, kehittää laadullisesti, muuttaa taloudellisemmaksi, kattavammaksi, 

monipuolisemmaksi, valikoivammaksi, vaihtaa tuotantotapaa, lopettaa tai jatkaa 

entisellään. Jos tavoitteeksi asetetaan jokin edellä mainittu muutos, tulisi valita 

ja laskea mittari, jolla muutos voidaan todeta. Tulisi välttää tavoitteena sellaisia 

sanoja kuin pyritään, mahdollisimman, aiotaan, toivotaan, tulisi, pitäisi jne. 

Tavoite ei ole myöskään se, jos tehdään se mihin laki, säännöt ja päätökset jo 

muutenkin velvoittavat. Sehän on velvollisuus ja pakko – ei enää mikään 

tavoite. Tavoitteeksi se muuttuu, kun puhutaan kappaleen alussa todetusta 

muutoksesta”. 

(Kuhmoisten kunnan arviointikertomus 2003, 2) 

Virtain kaupungin tarkastuslautakunnat ovat olleet poikkeuksellisen pidättyväisiä 

kehittämisehdotusten tekemisessä verrattuna Kuhmoisten ja Hämeenkyrön 
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tarkastuslautakuntiin. Mielenkiintoinen kehittämisehdotus löytyy Virtain vuoden 2005 

arviointikertomuksesta. Siinä ehdotetaan määrärahan varaamista ennalta arvaamattomiin 

menoihin. Tekninen lautakunta oli ”olennaisesti” ylittänyt määrärahansa pilaantuneiden maa-

ainesten puhdistamisen vuoksi. 

”Tarkastuslautakunnan mielestä talousarvioon tulee sisällyttää varaus ennalta 

arvaamattomiin pilaantuneiden kohteiden puhdistamiseen”. 

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2005, 10) 

Hämeenkyrön kunnan tarkastuslautakunta oli lukenut lautakuntien pöytäkirjoja ja havainnut 

oleellisen heikkouden lautakuntien päätöksentekomenettelyssä. Vuoden 1998 

arviointikertomuksen lopussa oli seuraavanlainen kehittämiskehotus. 

”Lautakunta kiinnitti huomiota päätösten esittelyosiin. Joidenkin lautakuntien 

päätöksissä esittelyt olivat sellaisia, ettei niistä yksiselitteisesti käynyt ilmi, mitä 

esitettiin päätettäväksi. Kun päätöksenä oli esityksen hyväksyminen, jäi 

epäselväksi päätöksen sisältö”.  

(Hämeenkyrön kunnan arviointikertomus 1998, 6)  

Monet arviointikertomuksissa olevat kehittämisehdotukset ovat muistutuksen luonteisia. 

Seuraava esimerkki on Virroilta. Tämäkin asia liittyy päätöksentekomenettelyyn. 

”Tarkastuslautakunta on tutustunut kaupungin toimielinten kokousten 

esityslistoihin ja on havainnut, että joidenkin toimielinten osalta esityslistalla ei 

ole ollut kaikissa käsiteltävissä asioissa esittelijän ehdotusta. Virtain kaupungin 

hallintosäännössä (3. luku Kokousmenettely, 16 § Esittely) on säännökset 

esittelystä (kaupunginvaltuusto 24.3.1997). Koska luottamushenkilöt 

valmistautuvat esityslistan avulla kokouksessa käsiteltäviin asioihin, kuuluu 

tarkastuslautakunnan mielestä hyvään hallintokäytäntöön, että esityslistassa on 

esittelijän ehdotus toimielimen päätökseksi”.   

(Virtain kaupungin arviointikertomus 1998, 4)  

Hämeenlinnan kaupungin toinen arviointilautakunta (vuodet 2000 - 2004) oli selvästi 

aloitteellisempi tekemään ehdotuksia kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2002 
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arviointikertomuksessa oli peräti 24 kehittämisehdotusta. Eräs ehdotuksista koski 

Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:tä. Yhtiöllä on ollut taloudellisia vaikeuksia ja 

kaupunki on tukenut yhtiötä merkittävästi vuosittaisilla toiminta- ja vuokra-avustuksilla. 

Lisäksi kaupunki oli kertomusvuonna osallistunut yhtiön osakepääoman korottamiseen.  

Vuoden 2002 arviointikertomus sisältää seuraavan vaatimuksen. 

”Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että vastaisen avustuskäytännön 

edellytyksenä yhtiölle asetetaan velvollisuus laatia realistisen talouden 

tasapainottamisohjelma ja että yhtiön ohjelmatoiminta sopeutetaan taloudellisiin 

resursseihin”. 

Tarkastuslautakunnan vaatimus johti toivottuun tulokseen. Vuoden 2004 

arviointikertomuksessa todetaan, että Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n talous on saatu 

tasapainoon, mutta vastaavasti vuoden 2004 ohjelmatarjonta on ollut niukempaa ja käyttöaste 

jäi alhaiseksi, 57 % (ed v. 66 %).  

Vaasan kaupungin kaikki kolme tarkastuslautakuntaa ovat olleet aloitteellisimpia 

kehittämisehdotusten tekijöitä. Kun koko aineistossa kehittämisehdotuksia oli 308, yli puolet 

niistä (155) oli Vaasan kaupungin arviointikertomuksissa.  Vaasan kaupungin 

kehittämisehdotukset poikkesivat myös sisällöllisesti muiden kuntien ehdotuksista. Vaasan 

kaupungin arviointikertomuksissa tehdyt kehittämisehdotukset olivat täsmällisiä ja hyvin 

perusteltuja. Syy erilaisuuteen johtuu Vaasan kaupungin tarkastusyksiköstä. Yksikköön 

kuuluu tarkastuspäällikkö ja kaksi tarkastussihteeriä. Hämeenlinnassa on päätoiminen 

tarkastussihteeri tarkastuslautakunnan puheenjohtajan apuna.  Hämeenkyrössä 

tarkastuslautakuntaa avustaa osa-aikaisesti teknisten palveluiden toimistopäällikkö. Virroilla 

terveyskeskuksen talouspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja tilintarkastaja 

osallistuu tarkastuslautakunnan kokouksiin. Kuhmoisissa tarkastuslautakunnan sihteerinä ja 

valmistelijana toimii tilintarkastaja. Jaalan kunnan tarkastuslautakunnan työ on perustunut 

luottamushenkilöiden työlle. Juha Ruohola on toiminut koko tutkimuskauden, vuodesta 1997 

vuoteen 2006, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Ruoholaa on avustanut 

toimistovirkailija. 

 Vaasan vuoden 2006 arviointikertomuksessa on seuraava perusteltu kehittämisehdotus. 
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”Oppimistulosten saavuttamisen testaamista on perusopetuksessa kehitetty jo 

useita vuosia (luetun ymmärtämisen testit, valtakunnalliset kokeet). Myös 

kouluikäisten tilasta tehdään aika-ajoin selvityksiä, mm Kuntapalvelut, 

Kouluterveyskysely ja Tobalk-tutkimus. Päättäjät saavat tuloksista vain vähän 

tietoa. Hallintokunnan suuri haaste on kehittää lähivuosina 

raportointijärjestelmiä. Päättäjillä on oikeus saada oppimistuloksista, oppilaiden 

tilasta ja palvelutasosta kuntakohtaista tietoa toiminnan kehittämiseksi ja 

resurssien oikeaksi kohdentamiseksi” 

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2006, 8) 

Tarkastuslautakunnan ensisijainen tehtävä on arvioida, miten valtuuston asettamat tavoitteet 

on saavutettu. Tehtävää suoritettaessa lautakunnat kohtaavat hyvin erilaisia asioita joissa on 

parannettavaa. Kehittämisehdotuksen tai asian korjaamista edistävän muistutuksen tekeminen 

on tällöin luontevaa tehdä. Ehdotuksen voi tehdä arviointikertomuksen ulkopuolella, mutta 

sen kirjaaminen arviointikertomukseen varmistaa asian etenemistä.  Tutkimusjakson alussa 

tehtiin keskimäärin kaksi ehdotusta arviointikertomusta kohti. Määrä kaksinkertaistui pysyen 

silti varsin vähäisenä. Poikkeuksen aineistosta tekee Vaasan kaupunki. Vuoden 2003 

arviointikertomus sisälsi 54 kehittämisehdotusta.   

 

Taulukko 7. Kehittämisehdotusten määrän kehitys arviointikertomuksissa 1997 – 2006 

Lukumäärä/arviointi-

kertomus 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vähiten 0 0 0 0 1 2 3 0 3 2 

Keskiarvo 1,4 2,3 1,6 1,8 3,0 5,3 5,4 3,6 3,0 4,3 

Eniten 9 19 12 15 16 18 27 18 24 25 

Yhteensä 13 23 16 18 30 53 54 36 30 43 

 

3.5 Ilmaisutavan kehitys 

Ensimmäiset vuoden 1997 arviointikertomukset olivat samanlaisia, pelkistettyjä asiakirjoja, 

joiden tarkoitus oli täyttää lain vaatimus vahvistaa tilivelvollisuuden toteutuminen. Toisella 

tarkastuslautakuntien toimintakaudella arviointikertomusten sisältö ja ilmaisutapa muuttui. 

Kunkin tutkimusaineistoon kuuluvan kunnan ja kaupungin arviointikertomukset muotoutuivat 



 

 

38 

 

paikallisten vaikutteiden mukaisesti. Tarkastuslautakuntien käytettävissä oleva asiantuntijuus 

jakoi tutkimusaineiston arviointikertomukset kahtia. Kuhmoisten ja Hämeenkyrön kuntien ja 

Virtain kaupungin arviointikertomusten asiasisällössä ja ilmaisutavassa on luettavissa 

kuntatarkastajan ammatillinen orientoituminen. Tämä ilmenee vahvana laillisuus- ja 

taloudenpidon ortodoksisuuden esiintuomisena. Arviointikertomuksissa pohdittiin useasti 

kysymystä millainen on oikeaoppinen tavoite. Ilmaisutapa on tällöin toteava.   

Asiantilan toteaminen ei ole arviointia, arviointi on arvon asettamista akselilla hyvä – huono 

tai kelvollinen – kelvoton.  Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2003 arviointikertomuksesta 

lähtien oli luettavissa arvioiva ja vaikuttavuuteen pyrkivä ilmaisutapa. Esimerkki muutoksesta 

on esitetty Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomusten kehityksen esittelyssä: 

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen. Vaasan kaupungin arviointikertomukset 

muuttuivat selvästi toteavasta kuvailusta arvioivaksi ja vuorovaikutukseen pyrkiväksi vuoden 

2000 arviointikertomuksessa (Vaasan kaupungin arviointikertomus 2000, 3-5). Seuraavan 

vuoden arviointikertomuksen alussa on neljän sivun mittainen selvitys otsikolla: ”Valtuuston 

suorittama strateginen ohjaustoiminta ja valtuuston asettamat tulosaluekohtaiset, 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet”. 

 Tämän jälkeen Vaasan kaupungin arviointikertomukset ovat olleet muodoltaan 

järjestelmällisiä, arvioivia, vuorovaikutteiseen keskusteluun pyrkiviä sekä niihin on liitetty 

osuus, jossa seurataan arviointikertomuksessa esitettyjen kehityskohteiden käsittelyä 

kaupungin eri elimissä. Tämä on nähty myös osana oman työn vaikuttavuuden arviointia. Kun 

Vaasan kaupungin arviointikertomuksia lukee aikajärjestyksessä peräjälkeen, niin vahvasti 

alkanut ”ammatillisen kriittinen” arviointiote haalistui arviointikertomusten ulkoasun, kuvien 

ja taulukkojen lisääntyessä. Vaasan kaupungin palkittu vuoden 2006 arviointikertomuksen 

ilmaisutapa on jo pyöreän positiivinen. Vertaan arviointikertomusta pörssiyhtiön 

tilinpäätökseen. ”Kaikki mikä on kirjoitettava on kirjoitettu, mutta minä voin kertoa jotain 

lisää.”  Esitetyt asiat ovat totta, numerot oikeita, mutta epäedulliset asiat on korvattu kauniilla 

kuvilla.  Arviointikertomus käy käyntikortista. 

Vuokko Niiranen toteaa arviointikertomusten olevan ilmaisutavaltaan kiinnostavia. Niihin 

sisältyy inhimillisen vuorovaikutuksen kaksitasoisuus, eräänlainen duaalirelaatio. Niiranen 

viittaa Lindsday Pioriin (Prior 2004, 375-390). Ensimmäisellä tasolla arviointikertomus on 

kirjallinen dokumentti kirjoitettuine sisältöineen. Toisella tasolla dokumentti kantaa 
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mukanaan sekä omaa synnyinhistoriaansa että syntyyn liittyvän poliittisen toimintakulttuurin 

piirteitä. (Niiranen 2007, 45)  

Arviointikertomusten ilmaisutavoissa on löydettävissä Lindsdayn esittämä kaksitasoisuus. 

Tarkastuslautakunnan käyttämien asiantuntijoiden ammatillinen tausta näkyy 

arviointikertomuksissa. Kunnan tilintarkastajan toimiessa asiantuntijana on arviointikertomus 

muunnelma tilintarkastuskertomuksesta. Arviointikertomukset on kirjoitettu pelkistetyn 

toteaviksi. Taloudelliset asiat esitetään laajasti. Arviointikertomuksissa käytetään taulukoita 

esittämään ilmiöiden kehitystä tai esitettäessä vertailutietoja. Toiminnallisten tavoitteiden 

toteutuminen esitetään lyhyesti yleislausuman muodossa. 

Vaasan kaupungin tarkastuslautakunnan asiantuntijana vuoden 2000 arviointikertomuksen 

laadinnassa toimi kaupungin tarkastuspäällikkö. (Vaasan kaupungin arviointikertomus 2000, 

2) Arviointikertomuksessa oli vain yksi markkamäärätaulukko. Arviointikertomuksessa 

viitattiin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen vain lyhyesti, asiayhteyden vaatiessa. 

Arviointikertomuksessa keskityttiin toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ilmaisu oli 

suurelta osin kuvailevaa. Tämä on ilmeisesti johtunut valtuuston asettamien tavoitteiden 

vaikeasta arvioitavuudesta. Asiantila on tämän jälkeen parantunut. Arviointikertomuksen 

ilmaisuun tuli perusteltuja ehdotuksia kehittämiskohteista ja tuloksen arviointia akselilla 

onnistuttu – kehitettävää. Arviointikertomus sai arvioivan ilmeen. Arvioinnista tuli 

järjestelmällistä ja arvioinnin sivumäärä kasvoi 22.    

Tutkimusaineiston arviointikertomusten ilmaisutavan voi jakaa neljälle eri tasolle: Pelkistetyn 

toteava, arvioivan kuvaileva, vuorovaikutukseen pyrkivä ja edustava. Arviointikertomukset 

ovat kehittyneet tässä järjestyksessä.  Vaasan kaupungin arviointikertomukset ovat siirtyneet 

kolmen tason kautta ryhmään edustava.    

 

3.6 Arviointikertomuksen kehitys asiakirjana 

Ensimmäiset arviointikertomukset olivat suppeita, muutaman sivun mittaisia. Sivumäärältään 

joukosta erottuivat Hämeenlinna ja Vaasan kaupunkien arviointikertomukset, jotka kasvoivat 

40 sivun mittaiseksi. Mikäli Vaasan kaupungin vuoden 2006 arviointikertomus olisi julkaistu 

tavallisena konekirjoitustekstinä ja kuvat olisi poistettu, olisi sivumäärä ylittänyt 50 sivun. 
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Taulukko 8. Arviointikertomusten sivumäärän kehitys vuosina 1997 - 2006 

Arviointikertomusten 

Sivumäärä 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lyhyin kertomus 2 3 3 3 5 5 5 6 7 8 

Keskiarvo 2,9 4,1 4,5 4,4 5,0 6,4 7,7 9,6 10,2 12,3 

Laajin kertomus 14 19 22 21 19 20 26 41 41 41 

Sivumäärä yhteensä 26 41 45 44 50 64 77 96 102 123 

 

Taulukoiden käyttö lisääntyi sivumäärän lisääntyessä. Aluksi taulukot olivat numeerisia, 

mutta tarkastuslautakuntien toisella kaudella taulukot muuttuivat suurimmissa kunnissa 

tekstimuotoisiksi vertailutaulukoiksi. Taulukkomuotoinen esittämistapa verrata tavoitetta ja 

toteutumista on tehokas. Tehokkuutta tarvitaan, sillä Hämeenlinnan tarkastuslautakunta oli 

eräänä vuonna laskenut Hämeenlinnan kaupungin valtuuston päättäneen 126 sitovasta 

tavoitteesta. Hämeenlinnan ja Vaasan kaupungit ottivat käyttöön värit ja kuvat toisella 

lautakuntakaudella. Vaasan kaupungin vuoden 2003 arviointikertomus oli ensimmäinen 

”painovalmis” arviointikertomus palstoitettuna, kuvitettuna sekä asianmukaisesti taitettuna.   
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4. ARVIONTIKERTOMUSTEN KEHITYS KUNNITTAIN  

4.1. Jaalan kunta 

Vuosien 1997 - 2000 arviointikertomukset 

Jaalan kunnan vuoden 1997 arviointikertomus on selkeästi jäsennetty ja ytimekkäästi 

kirjoitettu.  Lautakunnalla on käytettävissään sihteeri ja lautakunnan arviointitehtävä on 

ymmärretty. Arviointikertomuksessa on viisi otsikkoa ja niiden sisältö vastaa otsikkoa. 

1.   Tarkastuslautakunta -otsikon alla on esitelty lautakunnan kokoonpano sekä tehtävä. 

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen – otsikon alla on esitetty 

lautakuntakohtaisesti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen siltä osin 

kuin asiantila on ollut todettavissa tai arvioitavissa. 

3. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan arviointi – otsikon alla on todettu, että 

kunnanvaltuusto ei ole talousarviossa asettanut toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 

tytäryhtiölleen Jaalan Vuokratalot Oy:lle. Konserniohjeet on laadittu.  Tytäryhtiöiden 

asetettujen tavoitteiden puuttumisesta on huomautettu joka vuosi, mutta korjausta ei ole tullut 

vuoteen 2006 mennessä. 

4. Muut havainnot kunnasta ja sen hallinnosta tarkastusvuoden ajalta – otsikossa kerrottiin 

talousarvion ylityksistä sekä todettiin, ettei näitä ylityksiä ole valtuustossa hyväksytty. 

5. Yhteensä – otsikon alla todettiin ettei toimintakertomuksessa ole noudatettu 

talousarviojärjestystä toimielinten ja tehtäväalueiden osalta. Arviointikertomus päättyi 

toteamukseen: ”Taloutta on hoidettu hyvin ja tulokset puhuvat puolestaan”.  

Vuosien 1998–2000 arviointikertomukset noudattivat edellä esitettyä rakennetta lisättynä 

seuraavilla tilinpäätöksen tunnusluvuilla. 
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Tunnusluku Tavoite Toteutunut 

Tuloslaskelma 
Käyttökate 
Toimintatuottoprosentti 
Vuosikateprosentti 
 

 
ylijäämäinen 

yli 1,5 % 
yli 2,5 % 

 
alijäämäinen 

16,5 % 
0,61 % 

Tase 
Omavaraisuusprosentti 
Peruspääomaprosentti 

 
yli 20 % 
yli 50 % 

 

 
85,88 % 
77,62 % 

Rahoituslaskelma 
Pääomamenojen tulorahoitus %           
Investointien tulorahoitus % 
Lainanhoitokate 

 
yli 25 % 
yli 30 % 

yli 1 

 
6,48 % 
6,57 % 

0,00 
    

(Jaalan kunnan arviointikertomus 1999, 1-2) 

 

Ennen taulukon esittämistä todettiin varsinaisen toiminnan suhteessa talousarvioon 

toteutuneen hyvin. ”Sen sijaan taloudenhoidon ohjeelliset tunnuslukutavoitteet toteutuivat 

vain osittain”.  Tunnuslukuihin perehtynyt havaitsee toteutuneen poikkeavan esimerkiksi 

vuonna 1999 tavoitteista pääosin huomattavasti. Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut 

korostaa keskeisten tunnuslukujen merkitystä. Tavoitteen saavuttamista haittaa lyhyt 

ristiriitainen teksti suhteessa taulukon asiasisältöön sekä tunnuslukujen selitysosan 

puuttuminen. 

Vuoden 2000 arviointikertomukseen on tiivistetty tarkastuslautakunnan neljän vuoden työn 

tulokset seuraavasti: 

”Vuoden 2000 talousarviossa on kunnanvaltuusto asettanut hallintokunnille 

sitovia toiminnallisia tavoitteita aikaisempaa kattavammin. Tavoitteet ovat 

pääasiassa sanallisia tekstejä ja niiden sisältö on epämääräinen tai niin 

yleisluontoinen, ettei niitä voi useinkaan helposti mitata. Valitettavasti 

toimintakertomuksessa toimintaa kuvaavat tekstit eivät ole yhteismitallisia 

talousarvion tavoitteiden kanssa. Toimintaa on saatettu kuvata ihan eri tavalla 

kuin asetettuja tavoitteita. Pahinta on kuitenkin se, että toimintakertomuksesta 

yksinään ei saa mitään käsitystä valtuuston asettamista tavoitteista eikä 

tavoitteita näin ollen voi verrata mihinkään. Jo edellisessä 

toimintakertomuksessa olleista toiminnallisista tavoitteista totesimme, että 
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lukijalla tulisi olla vierekkäin sekä talousarvio että toimintakertomus voidakseen 

todeta onko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet”. 

(Jaalan kunnan arviointikertomus 2000, 1) 

Tarkastuslautakunta palaa asiaan seuraavan kappaleen lopussa. 

”Kunnanhallitus on toimintakertomuksessaan kyllä todennut, että ”palvelut eri 

sektoreilla tuotettiin suunnitelmien mukaisesti”. Tämän toteamuksen pitäisi 

näkyä myös selvänä vertailun tuloksena eri toimialojen kohdalla”.   

(Jaalan kunnan arviointikertomus 2000, 1) 

 

Jaalan kunnan vuosien 2001 - 2004 arviointikertomukset 

Vuoden 2001 arviointikertomus noudatti edellisen vuoden arviointikertomuksen muotoa ja 

sisältöä. Arviointikertomuksessa pohdittiin hyvän tavoitteen ominaisuuksia.   Vuoden 2002 

arviointikertomuksessa todettiin tavoiteasettelun sekä toimintakertomuksen tavoitteiden 

saavuttamisinformaation parantuneen, tosin kehittämisvaraa edelleen on. Sitten vuoden 1998 

tavoitteiden saavuttamista käsiteltiin lautakuntatasolla. Vuonna 2002 arviointikertomuksessa 

otettiin käyttöön esitystapa, jossa korostetaan tarkastuslautakunnan sanomaa niin, että se 

aloitetaan sanalla ”tarkastuslautakunta:”. Arviointikertomus sisältää puheenvuoroja ja 

esityksiä joihin toivotaan vastauksia. Tapaa jatkettiin vielä vuosien 2003 ja 2004, mutta 

valitettavasti luovuttiin seuraavan tarkastuslautakunnan aloittaessa työnsä.  Vuoden 2002 

tilinpäätöksen alijäämästä on seurannut laaja selvitys talouden tavoitteista.  Selvityksen 

ymmärrettävyyttä vaikeuttaa esityksen numeerisuus ilman tulkintaa, viitearvoja, 

vertailutietoja tai kehitystietoja.  

Vuosien 2003 ja 2004 arviointikertomukset jatkoivat edellisen vuoden mallin mukaisesti. 

Uutena piirteenä on yksittäisten havaintojen esittäminen. Toisen tarkastuslautakuntakauden 

aikana arviointikertomukset kehittyivät tietosisällöltään. Vuoden 2004 arviointikertomus oli 

enemmän toteava kuin ohjeistava verrattuna vuoden 2003 arviointikertomukseen. Tämän 

aineiston perusteella tarkastuslautakunnan kolmannen vuoden arviointikertomus on muita 

vuosia monipuolisempi. 
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Jaalan kunnan arviointikertomukset 2005 - 2006 

Muutos vuoden 2004 arviointikertomuksesta vuosien 2005 - 2006 arviointikertomuksessa on 

merkittävä. Käyttöön on otettu uusi rakenne. Otsikot menevät seuraavasti. 

 1. Tarkastuslautakunnan tehtävät, kokoonpano ja työskentely 

 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 

3. Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamisesta 

 3.1 Kunnanhallitus 

 3.2 Elinkeinolautakunta 

 3.3 Perusturvalautakunta 

 3.4 Sivistyslautakunta 

 3.5 Tekninen lautakunta 

 3.6 Valvontalautakunta 

 4. Kokonaistalouden arviointi 

 5. Investoinnit 

 6. Henkilöstö 

 7. Kuntakonserni 

 8. Yhteenveto 

 9. Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle  

 
 

Uusi rakenne on selkeä ja johdonmukainen mutta ilmeisesti lainattu. Otsikoiden alle 

kirjoitetut tekstit ovat pääosin kuvailevia. Arvioiva osuus puuttuu kertomuksista lähes 

kokonaan. Asian voi kuvata niin, että aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa paino on 

ollut sanalla arviointi kun 2005 ja 2006 arviointikertomuksissa paino on ollut sanalla 

kertomus.  

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta liittyy viimeisen otsikon alla olevan kappaleen sisältöön. 

Kappale kuuluu seuraavasti. 

 

”Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2005 

kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää 

arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista selvitykset niin, että ne voidaan 

käsitellä syyskaudella pidettävässä valtuuston kokouksessa”.  

(Jaalan kunnan arviointikertomus 2005, 7) 
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Kun vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset ovat edellisvuosia kuvailevampia eikä niissä 

ole montaakaan havaintoa josta selvityksen voi pyytää, on todennäköistä, että valtuustolla ei 

ole paljon käsiteltävää.  Edellisen tarkastuslautakunnan selkeästi esitetyt arviot ja kannanotot 

olisivat antaneet enemmän aihetta keskusteluun kunnan toiminnan kehittämiseksi.  

 

Pienen Jaalan kunnan arviointikertomusten kehitys on kulkenut mutkitellen kohti itseään 

toistavaa arviointijärjestelmää.  Oikeanmuotoisesti suoritettava arviointi degeneroituu osaksi 

päivittäisen hallinnon tiedonvirtaa ja arvioinnin vaikuttavuus lähenee nollaa. 

Arviointikertomuksen laadinnasta on tulossa arviointirutiini, joka toistuu samanlaisena 

vuodesta toiseen. 

 

Arviointitutkijat Frans L. Leeuw ja Jan-Eric Furubo ovat pohtineet arviointijärjestelmiä sekä 

ovat esittäneet kysymyksen miksi arviointijärjestelmiä tulee tutkia. He esittivät neljä syytä. 

 

1. Arviointijärjestelmät tuottavat pääasiassa rutiinitietoa päivittäisestä toiminnasta 

ja vähän uutta tietoa joka on hyödynnettävissä uuden oppimisessa 

2.  Arviointijärjestelmiä käytetään todisteena jolla vakuutetaan toiminnan 

hyödyllisyydestä  

3.   Arviointijärjestelmät tuottavat tietoa joka vahvistaa toimintaa ennenmin kuin 

esittää kysymyksiä toiminnasta 

4.   Arviointijärjestelmät synnyttävät uutta arviointia. 

 (Leeuw 2008, 165-166) 

 

Yhteenveto kehityksestä 

 

Jaalan kunnan arviointikertomusten sisältö kehittyi selvästi toisen lautakuntakauden loppua 

kohti yhä vaikuttavammaksi. Vuonna 2005 tapahtui käänne jolloin muoto voitti sisällön. 

Samana vuonna tarkastuslautakunta haastoi hallituksen ja hallintokunnat vuoropuheluun, 

kahta vuotta Vaasan kaupunkia myöhemmin. Jaalan kunnan arviointikertomus on esimerkki 

hyvästä luottamushenkilötyöstä, luottamushenkilö on kirjoittanut sen toiselle 

luottamushenkilölle. Vaasan kaupungin arviointikertomukset on kirjoittanut virkamies 

virkamiehelle.    
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Taulukko 9.  Jaalan kunnan arviointikertomusten kehitys toimikausittain  

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

 

1997 - 2000 2001 – 2004 2005 – 2006 

Tilivelvollisuus Yleisellä tasolla Yleisellä tasolla, 

joitakin 

yksityiskohtia 

Yleisellä tasolla, 

joitakin 

yksityiskohtia 

Tiedonmäärä  7 8 8 

Kehittämisehdotukset 4 5 6 

Ilmaisutapa pelkistetty ja toteava 

Ulkoasu    

    Sivumäärä 2-3 5-6 7-8 

    Taulukot 0-1 4 2 

     Kuvat ei kuvia 

     Värien käyttö ei värejä 

     Painatus moniste 

 

 

4.2 Kuhmoisten kunta 

Kuhmoisten kunnan vuosien 1997–2000 arviointikertomukset 

 Kuhmoisten kunnan tarkastuslautakunnan sihteerinä on JHTT -tilintarkastaja. Toimikauden 

arviointikertomukset ovat lyhyitä ja määrämuotoisia. Arviointikertomuksia voi kuvata 

ulkoasun ja sisällön perusteella tilintarkastuskertomuksen pidemmäksi versioksi neljällä 

perusteella.   

 

1. Arviointikertomusten rakenne on tiiviin määrämuotoinen. Otsikointi ja osin sisältö on lähes 

identtinen kaikkina neljänä vuonna. 

 

 Otsikointi 

 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 

2. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN 

TOTEUTUMINEN 

2.1 Yleistä 

2.2 Tavoitteet ja tulokset eri toimialoilla 
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3. KUNTAKONSERNIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN TOIMINNAN 

ARVIOINTI 

4. YHTEENVETO 

 

2. Vuosien 1998–1999 arviointikertomusten hallitseva asiasisältö koostuu 16 tilinpäätöksen 

tunnusluvun taulukkomaisesta esittämisestä kolmen vuoden ajalta ja verrattuna lähialueen 

kuntien keskiarvoon.  Arviointikertomuksellinen piirre taulukoissa on kehityssuunnan ja 

vertailutiedon arviointi asteikolla parempaan (+) tai huonompaan (-).   

 

3. Arviointikertomusten sisältämä vähäinen arviointi oli pääasiassa tavoitteiden ja asiantilan 

toteamista. Seuraavana on otteita vuoden 2000 arviointikertomusten arvioinneista. 

 

”Sinänsä alkuperäiset tavoitteet eivät ole vielä toteutuneet.” 

”Arvio on, että työ on alussa ja menee eteenpäin,” 

”Järjestelystä ei ole vielä pitkäaikaista kokemusta.”  Asia koski 

organisaatiouudistusta. 

”Osaan vastuista voidaan arvioida sisältyvän olennaista riskiä.” 

 

4. Arviointikertomuksen yhteenveto on muodoltaan vahvistuslausuma. Vuoden 1997 

yhteenvetoon sisältyy arviointia. 

 

”Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan Kuhmoisten kunta ja sen henkilöstö 

on asiaankuuluvalla tavalla huolehtinut siitä tehtävästä, mihin laki ja valtuuston 

päätökset ovat velvoittaneet.” 

 

 (Kuhmoisten kunnan arviointikertomus 1997, 3)  

 

Kuhmoisten kunnan vuosien 1998 - 2000 arviointikertomusten yhteenvedot ovat identtisiä 

vahvistuslausumia. 

 

”Tarkastuslautakunnan arvio, että kunnanhallituksen vuosikertomuksessaan 

antamat tiedot kunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta ovat oikeat. 

Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen ja esittää 
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kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 

myöntämistä.” 

 

(Kuhmoisten kunnan arviointikertomus 1998, 4) 

 

Kuhmoisten kunnan tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toiminut tilintarkastaja on 

vaikuttanut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin niin, että niistä on tullut 

tilintarkastuskertomusten näköisiä.  Tehtävä on suoritettu kun tilivelvollisuuden täyttymien on 

todettu toteutuneen yleisluontoisesti. Valtuuston asettamien tavoitteiden kehittyminen, 

tavoitteiden seuraaminen sekä palautteen antamisen, eivät arviointikertomusten perusteella ole 

juuri edenneet.  

 

Kuhmoisten kunnan vuosien 2001 - 2004 arviointikertomukset 

Arviointikertomusten rakenne vuosina 2001 - 2004 jatkui vuoden 2000 arviointikertomuksen 

mukaisena. Sivumäärä lisääntyi 1-2 sivulla. Laajentuminen aiheutui uudesta taulukosta, jossa 

verrattiin Kuhmoisten talouden tunnuslukuja ympäristökuntien ja koko maan tunnuslukuihin. 

Merkittävin muutos edelliseltä toimikaudelta oli arviointikertomuksen aloitteellisuuden 

lisääntyminen. Ensimmäisessä aloitteessa tukeuduttiin Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen.  

 ”MUUT HAVAINNOT 

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota tarpeeseen kehittää 

valtuustotyöskentelyä. Kunnalla on huomattava takausvastuu tytäryhtiöiden 

kautta, riskien hallinnasta on muodostunut kunnan vaikein ja päätöksenteon 

kannalta raskain tehtävä. Valtuuston rooliin olisi saatava uusia työtapoja 

nykyisen päätöksentekokouksen rinnalle. Tarkastuslautakunta viittaakin Suomen 

Kuntaliiton yleiskirjeeseen 26.9.2000 jossa todetaan mm.: ”Kun kunnassa on 

tehtävä vaikeita päätöksiä, tarvitaan usein päätöskokousten edellä asioiden 

käsittelyä epävirallisesti esimerkiksi iltakoulumenettelyä apuna käyttäen. 

Valtuuston työtapojen kehittäminen ei ole vain valtuutettujen asia.  

Onnistuakseen se tarvitsee virkamiesjohdon tuen”.” 

(Kuhmoisten arviointikertomus 2001, 5) 
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Toimikauden aikana kunta kohtasi useita vastoinkäymisiä. Tarkastuslautakunta ei enää 

tyytynyt tekemään vain kehittämisehdotuksia. Seuraava kehittämisehdotus on kirjoitettu 

määräyksen muotoon. 

”Kunnan tulee viipymättä jatkaa neuvotteluja Kuhmoisten Osuuspankin ja 

Kiinteistö Oy Pohjoisportin kanssa, jotta toiminta ja vastuut olisivat valtuuston 

(29.3.1999/33§) hyväksymän sopimuksen mukaisia. Mikäli tässä ei päästä 

kuntaa tyydyttävään ratkaisuun, niin kunnan tulee purkaa sopimus 

tarvittaessa vaikka oikeustoimin”. 

(Kuhmoisten arviointikertomus 2004, 5) 

Kuhmoisten kunnan arviointikertomukset 2005 -2006  

Tarkastuslautakunta uudistui seuraavalle toimikaudelle lähes kokonaan. Neljästä jäsenestä ja 

varajäsenestä uudessa tarkastuslautakunnassa jatkoi yksi jäsen. Arviointikertomusten 

perusrakenne pysyi samana, mutta asian ja tekstin määrä kaksinkertaistui. Uudet jäsenet ovat 

todennäköisesti käyneet koulutuksessa, sillä vuoden 2005 arviointikertomus sisältää laajan ja 

perusteellisen esityksen otsikolla ”Toiminnalliset ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen”. 

Huomionarvoisena pidän vuoden 2005 arviointikertomuksen lausetta: ” Kuhmoisten kunnan 

käyttämä poistosuunnitelma ei ole suoranaisesti kuntajaoston ohjeen vastainen, mutta on 

ohjeen hengen vastainen ja poikkeaa useimmissa muissa kunnissa noudatetuista 

poistosuunnitelmista.” Lause osoittaa ammatillista taloudellista asiantuntemusta, mutta kun 

poistosuunnitelma on valtuuston hyväksymä, eikä päätös ylitä valtakunnallisen ohjeiston 

ääriarvoja, merkitsee kyseinen lause valtuuston tekemän päätöksen järkevyyden epäilyä. 

Kunnan alijäämän kasvaessa, kaikki lailliset keinot kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi 

ovat valtuustolle sallittavia ja tarkastuslautakunnan tulee olla lojaali valtuustoa kohtaa. 

Valtuuston päätösten tarkoituksenmukaisuusarviointi ei kuulu arviointikertomukseen.     

Kuhmoisten vuoden 2006 arviointikertomuksen erikoisuus on neljän sivun mittainen varsin 

yksityiskohtainen selvitys kunnan maksamista asianajopalveluista. Selvityksen on laatinut 

kunnanhallituksen puheenjohtaja. Taloudellisten vaikutusten lisäksi on arvioitu 

oikeusprosessien järkevyyttä kunnan kannalta. Lopuksi valittu asianajotoimisto on todettu 

petolliseksi kauppakumppaniksi. 
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”Asianajopalveluiden hankinnoista on tehty muodolliset päätökset 

kunnanhallituksessa. Edellä selostetut asiat on varsin usein tuotu 

kunnanhallituksen käsiteltäväksi pöytälistalla ja asioiden valmistelu on ollut 

varsin puutteellista (kilpailutus, toimeksiantojen sisällöt ym). Palveluiden 

hankinnasta ei ole myöskään tehty kirjallisia sopimuksia eikä 

asianajotoimiston laskuista ilmene täsmällistä laskutusperustetta (esim. 

laskutettavat tunnit ja tuntihinta). Laskuissa on pääsääntöisesti vain lueteltu 

eri päivinä tehdyt toimenpiteet ja näistä koostuva laskutettava palkkio. Näiden 

perusteella ei olekaan mahdollista todentaa, ovatko laskutukset toimeksiannon ja 

kunnalle ilmoitettujen tuntihintojen mukaisia. 

Kokonaisuudessaan asianajopalvelujenhankintaprosessi on ollut kunnan puolelta 

varsin sekavaa eikä asian kokonaishallinta tunnu olleen kenelläkään. Asianajajat 

ovat myös käyttäneet tilannetta surutta hyväkseen”.  

 (Kuhmoisten kunnan arviointikertomus 2006, 11) 

Yhteenveto  

Kuhmoisten kunnan ensimmäisen tarkastuslautakunnan arviointikertomukset olivat suppeita, 

muodollisesti kirjoitettuja laajennettuja tilintarkastuskertomuksia. Kenties kuntaa 

kohdanneiden lukuisten vastoinkäymisten vuoksi arviointikertomukset kehittyivät 

merkittävimmiksi asiakirjoiksi. Tarkastuslautakunta aktivoitui ja pyrki omalta osaltaan auttaa 

kuntaa selviytymään moninaisista vaikeuksista. Vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset 

ovat kuin totuuskomitean pöytäkirjoja. Kunta on edelleen (vuonna 2009) itsenäinen. 

Arviointikertomukset ovat todennäköisesti auttaneet Kuhmoisten kunnan valtuutettuja 

hahmottomaan kunnan lähihistorian kokonaisuutena. Hyvä tietopohja on tarpeen kun 

joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä. 
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Taulukko 10. Kuhmoisten kunnan arviointikertomusten kehitys toimikausittain  

 

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

1997 - 2000 2001 – 2004 2005 – 2006 

Tilivelvollisuus Yleisellä tasolla 

Tiedonmäärä  15 21 23 

Kehittämisehdotukset 1 8 14 

Ilmaisutapa Pelkistetty ja toteava Ohjeistava 

Ulkoasu    

    Sivumäärä 3-4 5-6 8-12 

    Taulukot 0-2 2-3 3-6 

     Kuvat ei kuvia 

     Värien käyttö ei värejä 

     Painatus moniste 

 

 

4.3 Virtain kaupunki 

Virtain kaupungin vuosien 1997 - 2000 arviointikertomukset 

Virtain kaupungin vuoden 1997 arviointikertomus oli lyhyt, kahden sivun mittainen. 

Ensimmäinen sivu täyttyi tarkastuslautakunnan omasta toimintakertomuksesta ja toiselle 

sivulle on kerrottu miten arviointityö oli tehty ja arviointityön tulos. 

 ”Tarkastuslautakunta on suorittanut toiminnallisten tavoitteiden arvioinnin  

 vertaamalla hallituksen toimintakertomuksessaan antamaa selvitystä 

valtuuston asettamiin tavoitteisiin sekä 

 vertaamalla lautakunnan omia havaintoja valtuuston ja hallituksen 

selvitykseen. 

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan toiminnallisille tavoitteille asetettavia 

kriteereitä ovat 

1) tavoitteella tulee olla toimintaa oikealla tavalla ohjaava vaikutus, 

2) tavoitteen toteutumista on voitava seurata ja 

3) toimielinten sitoutumisen tavoitteiden toteuttamiseen on varmistettava. 
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Taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen arvioinnin lautakunta on suorittanut 

talousarvioin toteutumisvertailun perusteella.  

Talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin 

toteutuneet hyvin lukuun ottamatta muutamia määrärahojen ylityksiä”. 

(Virtain kaupungin arviointilautakunta 1997, 2) 

Arviointikertomus oli pelkistetty lausunto tilivelvollisuuden toteutumisesta. 

Tarkastuslautakunta oli kokoontunut kahdeksan kertaa. Neljään kokoukseen olivat 

osallistuneet SVH Julkistarkastuksen Oy:n tilintarkastaja ja sisäinen tarkastaja. 

Arviointikertomus muistutti tilintarkastuskertomusta. 

Seuraavien vuosien arviointikertomusten sivumäärä kasvoi neljään. Tarkastuslautakunta oli 

tehnyt itselleen työohjelman, joka sisälsi johtavien viranhaltijoiden haastatteluja. 

Arviointikertomuksessa kerrottiin, keitä oli haastateltu mutta ei haastattelujen sisältöä. 

Arviointikertomuksissa otettiin esille joitakin yksittäisiä havaintoja. Esimerkki koskee 

liikuntatointa. 

”Liikuntatoimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät ole tasapainossa: 

Menomääräraha on ylittynyt kaikilla kustannuspaikoilla (11 kpl) yhtä 

kustannuspaikkaa lukuun ottamatta. Tulojen osalta liikuntahallin vuokratuloista 

on toteutunut vain puolet. Liikuntatoimen toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden ristiriita ei poistu pelkästään sillä, että toteutetaan suunnitelma 

kenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoidon (henkilöstö ja tehtävät) 

siirtämisestä tekniselle toimelle ilman muita konkreettisia toimenpiteitä”. 

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2000, 3) 

 Virtain kaupungin arviointikertomukset 2001 - 2004 

Seuraavan tarkastuslautakunnan arviointikertomukset olivat edellisvuosien kaltaisia. Uutena 

asiana tuli katsaus edellisten vuosien arviointikertomuksissa tehtyjen havaintojen 

vaikutuksiin. 

”Tarkastuslautakunta kiinnitti vuotta 2002 koskeneessa kertomuksessaan 

valtuutettujen huomiota konsernitason omistaja- ja elinkeinopolitiikkaan. 
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Kaupunginhallitus on teettänyt asiasta erillisen selvityksen ja päättänyt 

elinkeinotoimen rakenteen säilyttämisestä. Tarkastuslautakunnan havaintojen 

mukaan elinkeinopolitiikan hoidossa on edistytty toivotulla tavalla. Kaikki 

muutkin edellisissä arviointikertomuksissa esitetyt havainnot on käsitelty 

asianmukaisesti. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sopimusten 

valmistelua on vielä parannettava. Merkittävimmät sopimukset olisi hyvä antaa 

asiantuntijoiden laadittavaksi ja tarkastettavaksi”. 

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2003, 7) 

Kaupungin asukaslukuun nähden suuri henkilökunta määrä otettiin esille seuraavasti: 

”Henkilökunnan määrä nousi 31.12.2003 tilanteesta yhdellä henkilöllä.  

(31.12.2004 yhteensä 595 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia 

työntekijöitä 457). Kaupungin palkkalistoilla on keskimäärin 50 

työllistämistuella palkattua työntekijätyöntekijää kuukaudessa. Henkilöstön 

määrä on Virroilla keskimääräistä korkeampi. Henkilökunnan määrä 1000 

asukasta kohti oli 31.12.2003 Virroilla 75, Pirkanmaalla 62, Manner-Suomessa 

kaupunkimaisissa kunnissa 62 ja koko maassa keskimäärin 61. 

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että kouluverkkotarkastelu toteutetaan 2004 

päättyneellä valtuustokaudella. Henkilöstörakenteen sopeuttamisessa ollaan 

jäljessä kuten yleisesti muuallakin. Eläkkeelle jäävien määrä lähivuosina on 

suuri. Mahdollisuuksia henkilöstörakenteen muutoksiin ei pitäisi hukata 

eläköitymisen yhteydessä”.  

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2004, 7) 

Arviointilautakunnan toteava esitystapa muuttui arvioivaksi. Vuoden 2004 arviointikertomus 

sisälsi aiempia enemmän havaintoja kaupungin toimintatapojen kehittämiskohteista. 

Seuraavassa esimerkki liittyy 1.1.2004 voiman tulleen hallintolain noudattamiseen Virroilla. 

Tarkastuslautakunta on tutustunut tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan 

tarkastuspöytäkirjoihin.  

”Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tekemien havaintojen perusteella 

tarkastuslautakunta kiinnittää kuitenkin edelleen huomiota hallintolain 

velvoitteiden noudattamiseen, valmistelun avoimmuuteen, päätösten 
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perustelujen, valmistelijoiden ja lisätietojen antajien kirjalliseen ja päätöksen 

tiedoksi saattamiseen. Asioiden diariointia pitäisi lisätä hallintokunnissa. 

Hallintomenettely ei näytä uskottavalta, jos hyvää hallintotapaa ei noudateta”.  

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2004, 7) 

 

Virtain kaupungin vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset 

Tarkastuslautakunnan kolmannen kauden arviointikertomukset olivat sivumäärältään yli 

kasinkertaisia verrattuna edelliseen. Kaikki tarkastuslautakunnan 10 jäsentä ja varajäsentä 

vaihtuivat. Arviointikertomusten toteava ja numeropainotteinen esittämistapa jatkui 

hallitsevana. Kuten Kuhmoisissa, myös Virroilla, kaupungin kohtaamien vastoinkäymisten 

loppuselvitys kirjoitettiin arviointikertomukseen.  Virtain kierrätyspuiston muistokirjoitus 

kuuluu seuraavasti. 

”Tavoiteltu Virtain kierrätyspuisto –hanke ei käynnistynyt Lassila & Tikanoja 

Oyj:n  peruttua vuoden 2005 lopulla ympäristölupahakemuksensa. 

Esisopimuksen valmistelusta ja hankkeen yhteiskunnallisten vaikutusten 

arvioinnista tyylipisteitä ei voida antaa. Hallintomenettely oli loppuvaiheessa 

sekava. Valtuuston enemmistön mielipiteistä poiketen marginaalisen ryhmän 

vaikutus Virtain kaikkien aikojen suurimman hankkeen perustamiseen 

ihmetyttää. Valtuuston rooli ylimpänä päättävänä toimielimenä jäi tässä erittäin 

suuressa elinkeinopoliittisessa hankkeessa liian vähäiseksi. Lisäksi 

tarkastuslautakuntaa jäi askarruttamaan, huolehdittiinko kaupungin 

tiedotusvelvollisuudesta kuntalaisille asianmukaisesti. Olihan kysymys ihmisten 

elinympäristöön ja oloihin huomattavasti vaikuttavasta asiasta.  Jälkikäteen 

arvioituna näyttää lisäksi siltä, että kaupungin olisi pitänyt käyttää useampaa 

neuvottelijaa ja ulkopuolista asiantuntemusta laajan ja monimutkaisen hankkeen 

kaikissa vaiheissa ja jo esisopimusta tehtäessä”.  

 (Virtain kaupungin arviointikertomus 2005, 4) 
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Tulkintani mukaan valtuuston enemmistön tahto jäi toteutumatta merkittävässä asiassa. 

Tarkastuslautakunta oli herännyt valvomaan valtuuston tahdon toteutumista konkreettisessa 

asiassa.  

Arviointikertomuksessa on puututtu myös pienempiin asioihin. 

”Päiväkotien aitojakaan ei rakennettu, vaikka määrärahasta osa oli esitetty 

valtuustolle käytettäväksi tähän tarkoitukseen. Tarkastuslautakunta kiinnittää 

valtuutettujen huomiota tähän ohjeiden vastaiseen, lasten turvallisuutta 

vaarantavaan vakavaan riskiin ja esittää, että valtuusto kiirehtii päiväkotien 

aitaamista”.   

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2005, 11) 

Vuoden 2006 arviointikertomus muuttui merkittävästi edellisvuotisesta. Vuoden 2005 

arviointikertomuksen orastava arvioiva ote katosi täysin, Arviointikertomus on muuttunut 

tilinpäätöksen selitysteokseksi. Arviointikertomus on aineiston numeerisin. 

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi talouspäällikkö ja kunnan tilintarkastaja osallistui 

tarkastuslautakunnan kokouksiin. Seuraavan selityksen ei pitäisi kuulua valtuustolle 

esitettävään arviointikertomukseen vaan tilintarkastajan omiin työpapereihin. 

”Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai siirtää 

muuhun vapaaseen pääomaan. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan 

vastaavasti kattaa kuntalain mukaan varauksilla, rahastoilla ja muulla vapaalla 

omalla pääomalla. Peruspääomaan on lisätty v. 2001 noin miljoonalla eurolla. 

Varoja on sijoitettuna 1.151,188,85 € Osuuspankin sijoitusrahastoon. 

Vakuutusyhtiö Kalevan sijoitusoptio 2.639.011,13 € erääntyi maksettavaksi 

2.1.2006. Sen vuosittainen tuotto, joka on vuoden lopussa siirretty omaan, 

vaihteli 4,8 – 7 prosentin välillä. Vakuutuksen erääntymisen yhteydessä 

maksettiin kaupungille ylimääräinen 1.170.890,72 euron terminaalihyvitys. 

Optimin erääntyminen paransi vuoden 2006 tulosta olennaisesti. Osuuspankin 

sijoitus on jatkuvasti nostettavissa kahden - kolmen päivän varoitusajalla. 

Kaupungin varaukset ylijäämäerät riittänevät takauksista aiheutuviin 

mahdollisiin tappioihin ja muihin vastaaviin satunnaisiin kuluihin”. 

(Virtain kaupungin arviointikertomus 2006, 7) 
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Yhteenveto 

Virtain kaupungin arviointikertomukset ovat kuvailevia. Valtuuston taloudellisten tavoitteiden 

toteutuminen on ollut vahvasti esillä mutta valtuuston toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumista ei ole käsitelty.  Kunnan tilintarkastaja on ohjannut tarkastuslautakunnan työtä. 

Arviointikertomuksen tarkoitus katosi kokonaan vuoden 2006 arviointikertomuksessa.  

 

Taulu 11. Virtain kaupungin arviointikertomusten kehitys toimikausittain  

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

1997 - 2000 2001 – 2004 2005 – 2006 

Tilivelvollisuus  Yleisellä tasolla  

Tiedonmäärä  0 7 42 

Kehittämisehdotukset 1 12 5 

Ilmaisutapa Pelkistetty ja toteava 

Ulkoasu    

    Sivumäärä 2-4 4-9 13-17 

    Taulukot 2 4 5 

     Kuvat ei kuvia 

     Värien käyttö ei värejä 

     Painatus moniste 

 

 

4.4 Hämeenkyrön kunta 

 

Hämeenkyrön kunnan vuosien 1998 - 2000 arviointikertomukset 

Hämeenkyrön kunnan ensimmäinen arviointikertomus ei sisälly tutkimusaineistoon. Vuoden 

1998 alkaa ilmoituksella, että tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kuntalain 71 §:n 

mukaisen arviointikertomuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 

Taloudellisen tavoitteen saavuttamattomuus esitettiin selvästi. 

 ”Tilikauden tulos – 11 037 000 mk jäi tavoitetta huonommaksi,” 

 (Hämeenkyrön kunnan arviointikertomus 1998, 3) 
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Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista ei arviointikertomuksessa käsitelty. 

Arviointikertomuksessa oli pohdittu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riippuvuutta 

seuraavasti: 

”Tarkastuslautakunta ihmettelee sitä, että vuoden aikana tehdyistä merkittävistä 

markkakarsinnoista huolimatta, toiminnalliset tavoitteet eivät muuttuneet 

lainkaan. Periaate määrärahojen myöntämisessä on se, että määrärahat 

myönnetään vain hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamista varten. Lautakunta 

katsoo, että toiminnallisten tavoitteiden ja markkatavoitteiden välillä ei ole 

tarpeeksi riippuvuutta”. 

(Hämeenkyrön kunnan arviointikertomus 1998, 4) 

Vuoden 1999 arviointikertomuksessa pohdittiin tavoitteita eri suunnilta.  

Esimerkki 1 

”Hallinto- ja huoltopalvelujen määrätavoite ”ravintopäivien määrä” ei voi olla 

tavoite, se on mittari. Laatutavoite palkkojen maksaminen ennalta määrättyinä 

palkanmaksupäivinä on liian itsestään selvä tavoite. Pelkkä lain ja määräyksen 

noudattaminen yksistään ei voi olla tavoite”. 

Esimerkki 2 

”Turvallisuuspalvelujen osalta tavoite riskialue 2 saavuttamisesta ylittyi nyt ja 

on ylittynyt myös aiempina vuosina. Tavoitetta ei ole kuitenkaan muutettu. 

Onko tavoite asetettu liian alhaiseksi”?  

Vuoden 1998 arviointikertomus ei sisältänyt juurikaan arviointia, mutta lukuisan määrän 

tarkastuslautakunnan tekemiä havaintoja kunnan toiminnasta. Vaikka kunnan tilintarkastaja 

oli ollut osassa kokouksista läsnä, ei arviointikertomuksessa ole vaikutteita 

tilintarkastuskertomuksesta. Arviointikertomuksia voi kuvata valistuneiksi havainnoksi 

kunnan toiminnasta. Arviointikertomusten perusteella tarkastuslautakunta ei vielä ollut 

kiinnostunut työnsä vaikuttavuudesta.    
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Hämeenkyrön kunnan vuosien 2001 - 2004 arviointikertomukset 

Seuraavan toimikauden arviointikertomukset kertoivat tarkastuslautakunnan työn painottui 

johtavien viranhaltijoiden haastatteluun. Vuosittain tarkastuslautakunta teki 17:sta 24 

haastattelua. Haastattelut ohjasivat arviointikertomusten sisältöä siten, että niistä muodostui 

katsauksia kunnan toiminnasta viranhaltijoiden silmin katsottuna. Kirjoittaja työskenteli tuona 

aikana kunnan palveluksessa. Tarkastuslautakunnan jäsenet olivat sympaattisia henkilöitä ja 

monet viranhaltijat menivät hyvin mielellään tarkastuslautakunnan kuultaviksi, muutama jopa 

kahdesti vuodessa. Kunnan toiminnan arviointi taikka toiminnan tavoitteellisuus ei tänä 

aikana edennyt. Arviointikertomukset olivat kannustavia.  

Hämeenkyrön kunnan vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset 

Hämeenkyrön kunnan tarkastuslautakunnassa on viisi varsinaista jäsentä. Heistä vaihtui kaksi. 

Edelleen viranhaltijoita haastateltiin laajasti. Haastateltavien piiriin lisättiin kunnan 

pääluottamusmiehet. Vuonna 2005 tarkastuslautakunta haastatteli mm kunnan 

traktorinkuljettajan. Seuraavana vuonna haastateltavien määrää vähennettiin. 

Uuden tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin tuli lisää numeerista ja taloudellista tietoa. 

Asioita käsiteltiin järjestelmällisemmin, tosin edelleen pelkistetysti ja kuvailevasti. 

Merkittävin muutos on kuitenkin kriittisen arvioinnin lisääntyminen. Seuraavat esimerkit ovat 

samalta arviointikertomuksen sivulta. 

   ”Tietojärjestelmät ja niiden toimivuus 

Etenkin uusien ohjelmien sisäänajo ja niihin liittyvät ongelmat vievät 

henkilökunnalta vuosittain merkittävästi työaikaa. Asiantila vaatii korjausta” 

”Tarkastuslautakunta on havainnut henkilöstöasioiden käsittelyssä tehostamisen 

tarvetta”. 

”Kokopäiväistä terveydenhoitajaa kohti suositus on 600 oppilasta. 

Hämeenkyrössä kouluterveydenhoitajaa kohti on 800 oppilasta”. 

”Suun terveydenhoidossa ikärajat poistuivat. Hoidon kysyntä kasvoi 

huomattavasti ja potilaat täytyi laittaa jonoon. Loppuvuodesta 2005 oli 

muutaman kuukauden jono”. 
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”Yli neljä vuorokautta kestäneet sairaspoissaolot lisääntyivät 1516:sta 2798:aan 

vuorokauteen”.   

”Kyröskosken terveysaseman vuokran kohtuullistamisneuvotteluissa 

Hämeenkyrön seurakunnan kanssa ei saavutettu tulosta”. 

Myös myönteisiä asioita kirjattiin. 

”Yöpäivystyskäyntejä Hatanpään terveysasemalla oli 127. Päivystysjärjestelmän 

siirtäminen näyttää tuoneen kustannussäästöjä ja helpottaneen oman 

lääkärityövoiman käyttöä”.  

”Perusterveydenhoidossa hoitotakuun tavoitteet on saavutettu”. 

(Hämeenkyrön kunnan arviointikertomus 2005, 4) 

Kuhmoisten kunnan tarkastuslautakunta kirjoitti muistosanat kunnan epäonnisille seikkailuille 

yritysmaailmassa. Hämeenkyrön kunnan tarkastuslautakunta on kirjoittanut sovittelevat 

loppusanat varsin vahvasti ihmisten mielipiteitä jakaneessa vesihuoltoyhteistyöasiassa.  

”Valmistelun nopea aikataulu vaikutti siihen, että päättäjät kokivat saavansa 

liian vähän informaatiota hankkeesta. Vesihuoltohankkeen hallinnointiin ja 

päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä ei löydetty helposti yhteistä 

näkemystä. Tarkastuslautakunta katsoo kuitenkin, että hanke edesauttaa haja-

asutusalueen viemäröintiä ja puhtaan veden jakelua kuntalaisille. Uusi 

vedenottamo lisää puhtaan veden jakelun toimintavarmuutta”. 

(Hämeenkyrön kunnan arviointikertomus 2006, 9) 

 Näiden esimerkkien perusteella arviointikertomusta voidaan käyttää keskinäistä 

epäluottamusta aiheuttaneiden asioiden jälkihoidossa.    

Yhteenveto   

Hämeenkyrön kunnan arviointikertomukset täyttävät kuntalain vaatimukset. 

Tarkastuslautakunnat ovat keskittyneet työssään henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ja 

viranhaltijoiden kuulemiseen ja tukemiseen. Arviointikertomukset ovat kertomuksia 

tarkastuslautakunnan tekemästä työstä ja tekemistä havainnoista. Arvioiva ote kasvoi 
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tarkastuslautakunnan kolmannella kaudella. Kehityksen seuraava askel on tavoitteiden 

systemaattinen etsiminen ja toteutumisen arviointi. Tämän jälkeen tarkastuslautakunta haastaa 

hallitukset keskusteluun arviointikertomuksessa esitetyistä aiheista.     

 

Taulukko 12.  Hämeenkyrön kunnan arviointikertomusten kehitys toimikausittain  

 

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

1997 - 2000 2001 – 2004 2005 – 2006 

Tilivelvollisuus  Yleisellä tasolla  

Tiedonmäärä  24 29 19 

Kehittämisehdotukset 6 18 6 

Ilmaisutapa  Kuvailevan ohjeistava 

Ulkoasu    

    Sivumäärä 5-7 7-9 6-10 

    Taulukot 0 1 2 

     Kuvat ei kuvia 

     Värien käyttö ei värejä 

     Painatus moniste 

 

 

4.5 Hämeenlinnan kaupunki 

 

Hämeenlinnana kaupungin vuosien 1997 - 2000 arviointikertomukset 

Hämeenlinna kaupungin ensimmäiset arviointikertomukset olivat suppeita, toimintaa ja 

kehitystä kuvaavia asiakirjoja. Seuraava yhteenveto kuvaa arviointikertomusten 

yleisluonteisuutta. 

 ”9. YHTEENVETO 

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan toiminnalliset tavoitteet saavutettiin 

kohtuullisesti. Kaupungin talous ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti. 

Taloudellisen tilanteen vakauttamiseen tulisi tarkastuslautakunnan mielestä 

kiinnittää erityistä huomiota”.   

(Hämeenlinna kaupungin arviointikertomus 2000, 8) 
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Hämeenlinnan kaupungin vuosien 2001 - 2004 arviointikertomukset 

Seuraavalla toimikaudella tapahtui merkittävä muutos. Vuoden 2001 arviointikertomus oli 

vielä yleisellä tasolla oleva kertomus joka päättyi loppulausuntoon kuten yllä.   

Muutos tapahtui vuoden 2002 arviointikertomuksessa. Arviointikertomuksen alussa kerrottiin 

tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuneen kuuteen eri koulutustilaisuuteen kotimaassa ja 

ulkomailla. Lisäksi tarkastuslautakunta oli vieraillut Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan 

vieraana sekä vertaillut työskentelytapoja. Koulutus näkyy arviointikertomuksissa 

tarkastuslautakunnan aivan uudenlaisena otteena työhönsä.  

Seuraavaksi arviointikertomuksessa siirryttiin suoraan asiaan. Tarkastuslautakunta oli 

selvittänyt miten edellisenä vuonna esille otetut asiat olivat edistyneet. Kolme esimerkkiä. 

””Tarkastuslautakunnan mielestä kaupunginvaltuuston tulee asettaa konsernin 

tytäryhtiöille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä hyväksyä 

niiden seuranta- ja raportointijärjestelmä”. 

Vuoden 2002 aikana ovat kaupunginjohtajat yhdessä rahoitusjohtajan kanssa 

käyneet kaupunkikonsernin tärkeimpien tytäryhteisöjen kanssa keskustelut 

kaupungin 2003 tavoitteista ja siitä, miten yhteisöt voivat omalta osaltaan 

toteuttaa kaupungin asettamia strategisia tavoitteita. Sitovia tavoitteita ei ole 

asetettu.”    

(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2002, 4) 

Lukija voi tulkita, että arviointikertomus sisältää aiheellisen moitteen kaupunginjohtajien 

saamattomuudesta. Vuoden 2004 arviointikertomuksesta voimme lukea, että 

kaupunginjohtajat valmistelivat tytäryhtiöiden tavoitteita kolme vuotta.   Seuraava palaute on 

arvoituksellinen. Kuka ei noudattanut budjettikuria? 

””Koulutoimen tulee jatkossa kiinnittää huomiota budjettisitovuuden 

noudattamiseen ja koulujen ohjeistamiseen”. 

Vaikka koulutoimen taloudelliset tavoitteet eivät täysin toteutuneet, on merkille 

pantavaa se, että koulut noudattivat hyvin talousarviota”. 
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(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2002, 4) 

Euroopan Unionin rahoittamat hankkeet ovat vaikeasti hallittavissa, niin myös 

Hämeenlinnassa. 

””Eu –hakkeiden koordinointi tulee olla selkeästi kaupungin johtoryhmän 

hallinnassa”. 

Uudet Eu -hankkeet on säännönmukaisesti käsitelty johtoryhmän ja hallituksen 

kokouksissa ja käytettävissä olevien määrärahojen seuranta on lisääntynyt. 

Parantamista on edelleen erityisesti hankkeiden tuloksellisuuden seurannassa 

sekä henkilöiden sitouttamisessa toimintaan”.   

(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2002, 4) 

Tämän jälkeen arviointikertomuksessa kerrattiin kaupungin strategiset painopisteet sekä 

kaupunkitason toiminnalliset tavoitteet ja todettiin että: ”Hallintokuntien tavoitteet tulee 

johtaa valtuuston asettamista tavoitteista”.  

Kaupungin taloudellisten tavoitteiden toteutuminen arvioitiin lyhyesti ja selkeästi: 

”Kaupungin taloudelliset tavoitteet toteutuivat tilinpäätöksen mukaan hyvin, 

johtuen seuraavista syistä: 

- Toimialat pysyivät hyväksyttävästi talousarvioraameissa 

  - verotulot ylittyivät 11,5 milj. € 

- valtionosuudet ylittivät talousarvion 1,8 milj. €” 

Seuraavaksi siirryttiin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtaisten 

tavoitteiden toteutumiseen.  Neljäs luku alkaa seuraavilla kappaleilla. 

”Tarkastuslautakunta suoritti arviointitehtävänsä mukaellen yksinkertaistettua 

BSC -mentelmää (Balanced Scorecard = tasapainoitettu mittaristo), jossa 

jokaista osa-aluetta tarkasteltiin neljästä eri näkökulmasta: talouden, 

asukkaiden/asiakkaiden, itse toiminnan sekä henkilöstön näkökulmasta. 

Arviointi on kohdistunut pääosin sitoviin, mutta osittain myös ei-sitoviin, 

lautakuntatasoisiin tavoitteisiin”. 
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(Hämeenlinna kaupungin arviointikertomus 2002, 6)  

 Ja näin arviointia jatkettiin. Tiukka muotovaatimus johti paikoitellen epäolennaisten asioiden 

esilletuomiseen. 

Vuoden 2003 arviointikertomuksessa jatkettiin tasapainotetun mittariston soveltamista 

joustavasti. Tarkastuslautakunta piti 17 kokousta sekä teki kaupunginhallituksen myöntämällä 

määrärahalla kaksipäiväisen seminaarimatkan Pärnuun. Kustakin kokousesta oli kirjoitettu 

lyhyt yhteenveto.  

”25.3.2004: Kaupunginjohtajat kertoivat arvionsa kaupunkitason toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta. Rahoitusjohtaja Ismo Uusitalo selosti tilinpäätöstä. 

Projektipäällikkö Jouko Astor selvitti Verkatehdas –projektin historiaa ja 

nykytilanteet, sekä esitteli arkkitehtikilpailun voittaneen suunnitelman. 

Tilapalvelun johtaja Raili Salminen kertoi tilapalvelun toiminnallisten ja 

taloudellisten palveluiden toteutumisesta”.    

(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2003, 4) 

Vuoden 2003 arviointikertomuksessa otettiin käyttöön tehokas taulukkomuotoinen tapa 

esittää toiminnallinen tavoite ja sen toteutuminen. Uuden menetelmän käyttöönotto vaatii 

harjoittelua. 

 Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen  

Toiminnallinen tavoite Arvio tavoitteen toteutumisesta 

Yhteinen vastuu lapsista ja perheistä 

- Kasvatusyhteistyöhanke toiminnassa 

- Kehitetty uusia aluetyön menetelmiä 

perheiden tukemiseksi 

- Kehitetty menetelmiä lasten ja nuorten 

kuulemiseksi 

- Koulu- ja luokkaturvallisuutta 

parannetaan sijaisia lisäämällä  

Otettu lisää yhteistä vastuuta 

lapsista ja perheistä. Lautakunta 

arvostaa erityisesti Vaikuttamoa 

lasten ja nuorten vaikutuskanavana. 

Hyvä kaupunki ikäihmisille 

- Vanhustenhuollon palvelurakenteen 

kehittämistä ohjaavan työryhmän 

esitystä toteutetaan 

- Uuden vanhusten palvelukeskuksen 

suunnittelu on käynnissä 

Kaupunki ei ole kaikilta osin 

pystynyt vastaamaan ikäihmisten 

palvelutarpeisiin; uuden 

palvelukeskuksen suunnittelu on 

kuitenkin menneillään.  

(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2003, 6) 
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Arviointikertomuksen ulkonäköä uudistettiin kuvallisella kannella ja standardin mukaisella 

sisällysluettelolla. Sivumäärä kasvoi 26.  

Vuoden 2004 arviointikertomus jatkoi uudistumista ja laajentumista. Sivumäärä kasvoi 

41:een. Tasapainotetun mittariston käytöstä luovuttiin. Taulukkomuotoista tapaa esittää 

toiminnallisia tavoitteita ja niiden toteutumista kehitettiin. Tehokas ilmaisu vaatii 

kurinalaisuutta ja määrämuotoisuutta, muuten informaatio puuroutuu kuten seuraavassa 

esimerkissä. 

 

Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna     

KV:n asettama sitova 

tavoite 

Kh:n antama selvitys 

toteutumasta 

Tarkastuslautakunta: 

Selvityksen todentaminen ja 

arviointi 

Tavoitteena 

tasapainoinen 

väestörakenne 

Asukasluku kasvoi 269 

henkilöä 

Tavoite oli 300 henkilöä 

Väestönkasvusta valtaosa johtuu 

muuttovoitosta (200) ja loput 

syntyvyyden enemmyydestä. 

Tarkemmat jaottelut asukasluvun 

kasvusta ikä-, koulutus- 

väestöryhmittäin saadaan 

tilastokeskukselta vasta kesällä. 75 

–vuotiaiden osuus on 8,5 % eli 

suurempi kuin valtakunnassa 

keskimäärin (6,7 %). Toisaalta 35 

- 39 vuotiaat alaikäisine lapsineen 

ovat suurin poismuuttajaryhmä. 

Sisäinen muuttoliike muotoilee 

osaltaan seudun 

yhdyskuntarakennetta. Tasapainon 

löytäminen vaatii pitkän 

tähtäyksen toimenpiteitä ja 

kunnallisia painotuksia.  

 

(Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomus 2004, 6) 

 

Hämeenlinnan kaupungin vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset 

Seuraavien vuosien arviointikertomukset jatkoivat vuoden 2004 arviointikertomuksen mallia. 

Kannet olivat kuvallisia, sivumäärä vakiintui 40:een ja taulukkomainen esitystapa kehittyi 
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helpommin luettavaksi. Lukija saa käsityksen, että tarkastuslautakunta suorittaa 

arviointityönsä ammattimaisesti. Arviointityöhön on paneuduttu syvällisesti, mistä kertoo 

seuraava lainaus. 

”Tarkastuslautakunta odottaisi tavoitteiden selkeämpää johtamista strategisista 

tavoitteista.  Lautakunta kiinnittää edelleen huomiota siihen, että valtuuston 

nähden sitovia tavoitteita on asetettu liian paljon (126 kpl). Hallintotieteiden 

tohtori Erkki Vuorisen mukaan eräänä lähtökohtana tavoitteita asetettaessa voisi 

pitää sellaista menettelyä, että kunnanhallituksella on viisi keskeistä tavoitetta ja 

kunkin lautakunnan toimialalla kolme. Tavoitteiden määrän tulisi olla sellainen, 

että valtuutetut hallitsisivat ne. (Erkki Vuorinen: Visiosta tavoitteeksi, 2002 

s.54)”.     

Samalla sivulla on esitetty idea tavoitehierarkiasta, lautakuntatasoisesta ”laatukäsikirjasta” ja 

systemaattisesta arviointijärjestelmästä. Niiden maininnalla osoitan Hämeenlinnan kaupungin 

arviointikertomusten sisältävän merkittävän määrän aloitteellisuutta. Hämeenlinnan 

kaupungin tarkastuslautakunnat ovat onnistuneet hyvin vaikeassa arviointityössään.  

Toisaalta arviointikertomuksissa on varsin vähän seurattu arviointikertomusten 

vaikuttavuutta. Myöskään aloitteita ja kehittämisehdotuksia on vähän verrattuna muihin 

tutkimusaineiston kuntiin. Hämeenlinnan arviointikertomuksista ei ole luettavissa 

tarkastuslautakunnan halua dialogiin valtuuston tai hallituksen kanssa.     

Taulukko 13.  Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomusten kehitys toimikausittain  

 

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

1997 - 2000 2001 - 2004 2005 – 2006 

Tilivelvollisuus Yleiseltä tasolta kohti järjestelmällistä tasoa 

Tiedonmäärä 17 208 261 

Kehittämisehdotukset 6 49 10 

Ilmaisutapa Toteava ja kuvaileva 

Ulkoasu    

    Sivumäärä 21 97 82 

    Taulukot 1 5 5 

     Kuvat  2 2 

     Värien käyttö värejä vuodesta 2000  

     Painatus moniste 

 



 

 

66 

 

4.6 Vaasan kaupunki 

Vaasan kaupunki on tutkimuskunnista asukasluvultaan suurin. Asukkaita on yli 57 000. 

Vuonna 1997 kaupungin revisiovirastosta muodostettiin kaupungin tarkastusyksikkö. 

Tarkastusyksikössä työskenteli tuolloin vasta valittu tarkastuspäällikkö, kaksi 

tarkastussihteeriä ja laskentatarkkaaja. Vaikka tarkastusyksikön tehtäviin kuului 

tarkastuslautakunnan avustamisen lisäksi kaupungin sisäinen tarkastus, oli 

tarkastuslautakunnalla käytettävissä enemmän henkilökuntaa arviointikertomuksen laadintaa 

varten kuin muilla tutkimuskunnilla yhteensä. Henkilökunta oli myös hyvin perehtynyt 

tarkastuslautakunnan tehtävään. Vaasan kaupungin ensimmäinen arviointikertomus alkoi 

tarkastuslautakunnan tehtävän määrittelyllä. Määrittely on tehty esimerkillisen huolellisesti. 

”Tarkastuslautakunnan tehtävä on huolehtia kaupungin ja tarvittaessa 

kaupunkikonserniin kuuluvien yritysten ja yhteisöjen hallinnon ja talouden 

tarkastuksesta. Lautakunnan tehtävänä on suunnata varsinaisen tilintarkastuksen 

painopisteitä, valmistella tilintarkastusasiat valtuustolle sekä arvioida valtuuston 

tilivelvollisille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

toteutumista. Tavoitteiden toteutumisen arviointi kohdistuu ensisijaisesti sitoviin 

tavoitteisiin ja toissijaisesti informatiivisten tavoitteiden ja talousarvion 

perustelutietoina esitettyjen asioiden toteuttamiseen. Lautakunta seuraa lisäksi 

kaupungin hallinnossa ja taloudessa tapahtuvia muutoksia ja arvioi hallinnon ja 

taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.”      

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 1997, 1) 

Tehtäväasettelu on laajempi mitä kuntalaissa on edellytetty.              

 

Vaasan kaupungin vuosien 1997 - 2000 arviointikertomukset 

Vuoden 1997 arviointikertomus eroaa neljän ominaisuuden suhteen muista tutkimusaineiston 

ensimmäisistä arviointikertomuksista. 

1. Arviointityö aloitetaan laajasti kaikilla kaupungin toimialoilla 

2. Kehittämisehdotuksia tehdään runsaasti 
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3. Arviointikertomus päättyy tiiviiseen yhteenvetoon 

4. Sivumäärän suhteen 

Tarkastuslautakunta totesi, että valtuusto ei ollut päättänyt toiminnallisista tavoitteita vuodelle 

1997, eikä niiden toteutumista siten voitu toimintakertomuksessa esittää. Arviointityö 

aloitettiin ”talousarviokirjan” arvioinnilla. ”Kaupunginvaltuuston onkin jatkossa edellytettävä 

talousarvioin ja suunnitelman käsittelyn pohjaksi yhä selkeämpiä, realistisia, relevantteja, 

määräaikaisia ja seurattavia tavoitteita.” Myös hyvä todettiin hyväksi. ”Eräs osoitus 

valtakunnallisesti laadukkaasta toiminnasta on se, että Vaasan kaupunki vuonna 1996 valittiin 

Suomen parhaaksi esikouluopetuskunnaksi.”     

Kehittämisehdotuksia tehtiin myös runsaasti. Vuoden 1997 arviointikertomus sisälsi yhdeksän 

kehittämisehdotusta kun muilla tutkimuskunnilla oli sinä vuonna yhteensä neljä ehdotusta. 

Vaasan kaupungin arviointikertomusten aloitteellisuus jatkui koko tutkimuskauden. Aineiston 

59 arviointikertomusta sisälsi 320 kehittämisehdotusta, niistä 167 on Vaasan kaupungin 

arviointikertomuksista. 

Vuoden 1997 arviointikertomus päättyi 13 asiakohtaa käsittävään yhteenvetoon. Kahdelle 

sivulle on tiiviisti koottu arviointikertomuksen tärkeimmät asiat. Tulemme havaitsemaan, että 

menettely auttaa tarkastuslautakuntaa seuraamaan käsiteltyjen asioiden edistymistä 

myöhempinä vuosina.    

Vaasan vuoden 1997 arviointikertomus oli 14 sivun mittainen, kun neljän muun kunnan 

yhteinen sivumäärä oli 12. 

Seuraavien vuosien arviointikertomukset laajenivat ja toiminnallisia tavoitteita oli kasvavassa 

määrin arvioitavana. 

Vuoden 1998 arviointikertomuksessa perättiin jo toimenpiteitä edellisen vuoden 

arviointikertomukseen sisältyneistä kannanotoista. Myös tässä Vaasa kaupunki oli 

edelläkävijä. 

”Merkittyään 29.6.1998 § 117 tarkastuslautakunnan vuoden 1997 

arviointikertomuksen tietoonsa edellytti valtuusto lisäksi, että hallintokunnat 

vuoden 1998 toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä raportoivat, miten 

tarkastuslautakunnan esittämät näkökannat on huomioitu tavoitteiden asettelussa 
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ja toiminnan järjestämisessä, Vuoden 1998 toimintakertomuksessa ei em. 

raportointia ole suoritettu.”    

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 1998, 4) 

Tarkastuslautakunta oli valmistellut ja esitellyt mainitun asian (pykälän) valtuustolle. Sitä 

kirjoitettaessa oli ajatuksena, että hallintokunnat ryhtyisivät ripeästi toimiin ja 

tarkastuslautakunta voisi seurata joustavasti raportoimiensa asioiden edistymistä. Vaasan 

kaupungin tarkastuslautakunta pyrki heti ensimmäisenä vuonna vuoropuheluun 

hallintokuntien kanssa. Hallintokuntien mahdollinen haluttomuus keskusteluun voi liittyä 

kahteen eri asiaan. 

Tarkastuslautakunnan ja arviointikertomuksen asema oli vakiintumaton. Kuntalain 71 § antoi 

muodollisen legimiteetin, mutta todellinen vaikutusvalta tulee ansaita. Toinen ongelmakohta 

on arviointitiedon kohdentaminen. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen 

valtuustolle käsiteltäväksi. Toisaalta arviointikertomus on virkamiesten valmistelema ja sen 

informaatiosisältö on kohdistettu johtaville viranhaltijoille. (Stenvall & Syväjärvi 2006, 74) 

Kuvainnollisesti arviointikertomuksen kannet ja yhteenveto on luottamushenkilöltä 

luottamushenkilölle mutta muut luvut sisältävät virkamiehen antaman tehtävän toiselle 

virkamiehelle.  

Vuoden 2000 arviointikertomuksesta voi todeta, että vuoropuhelu tarkastuslautakunnan ja 

hallintokuntien välillä oli käynnistynyt. Vuoropuhelu on koottu seuraavanlaisen taulukon 

muotoon. Osa-alueita on kymmenen, valitsin esimerkkiin lyhyimmän. 
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”Kaupungin toimintojen arviointia tarkastuslautakunnan toimikaudella 

1997 - 2000         

Osa-alue 

/Tulosalue 

Tarkastuslautakunnan osa-

alueen arviointia 1997 – 2000 

(=kooste 

arviointikertomuksista) 

Nykytila keväällä 2001 ja 

tarkastuslautakunnan 

jatkosuoritukset 

Koulutus ja 

opetus 

Voitaisiinko ravintohuollon 

toimintoja rationalisoida koko 

kaupungin tasolla? 

 

 

 

 

 

 

Hyvä kouluverkkotiheys on 

samalla aina taloudellinen 

kysymys: opetuslautakunnan 

tulisi pyrkiä mahdollisimman 

tehokkaaseen koulukiinteistöjen 

käyttöön  

Ruokapalvelujen 

kehittämisryhmä on 

perustettu 5/2000.  

Tavoitteena on 

tarkoituksenmukaisen, 

tuottavan ja kilpailukykyisen 

ruokapalvelujen 

tuottamismallin löytäminen 

 

Opetuspalvelujen hyvä 

saatavuus ala-asteella on 

ollut peruskoulun sitova 

toiminnallinen tavoite, 95 

%:lla oppilaista jää 

koulumatkan pituus alle 3 

km” 

 

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2000, 4) 

 

Vaasan kaupungin vuosien 2001 - 2004 arviointikertomukset 

Vuoden 2001 arviointikertomus sisälsi vahvan vaatimuksen muutoksesta. Seuraavat esimerkit 

kertovat miten tarkastuslautakunta vaatii uudistuksia vallinneisiin käytäntöihin. 

”Tarkastuslautakunnan suorittaman kokonaisarvioinnin laatu korreloi suoraan 

valtuustotason sitovien tavoitteiden kanssa. Tavoiteohjauksessa edelleen 

esiintyvien epämääräisyyksien tai liiallisen pikkutarkkuuden johdosta….”.  

”Vuoden 2001 tilinpäätöksessä todetaan keväällä 2001 käynnistyneen 

uudelleenarvioinnin tavoitteeksi seuraavaa: ”säästöihin pyritään pääasiallisesti 

palvelurakenteissa tehtävillä muutoksilla ”. Kaupungin toiminnot 

läpivalaiseva uudelleenarviointityö on tarkastuslautakunnan käsityksen 

mukaan suoritettu ilman riittävää rohkeutta ja strategista 
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kokonaispeilausta. Suoritetun työn taso on ollut heikkoa ja rakenteita 

säilyttävää.” 

”Lienee tarkoituksenmukaista, että lähtökohta sitovien tavoitteiden 

asettamisessa yhä painokkaammin kohdistetaan kuntalaisille kohdistuviin 

palveluihin sekä palvelutuotannon ja resurssien väliseen tasapainoon.”  

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2009, 3-4) 

Erityisen kriittinen ja ortodoksinen ote jatkui läpi arviointikertomuksen. Arvelen, että uusi 

lautakunta on laatinut arviointikertomukset innostuksen vallassa ja eräin kohdin kirjoittanut 

osia kaupungin tilinpäätöksestä (toimintakertomuksesta) uudelleen tai toisin sanottuna 

esittänyt tilinpäätöstä täydentäviä tietoja. Jo aikaisempina vuosina Vaasan kaupungin 

arviointikertomukset ovat päättyneet hyvin koottuun yhteenvetoon. Yhteenvedon 

johdantokappale on suunnattu valtuutetuille. Tarkastuslautakunta on mahdollisesti arvioinut, 

että heidän työnsä saattaa aiheuttaa siinä määrin hämmästystä, ettei se läpäise ”totuus- ja 

uskottavuustestiä”. Tämä mahdollisuus on huomioitu johdantokappaleen taitavalla 

sanavalinnalla.   

”Tarkastuslautakunnan kokonaisarvioinnin perusteella todetaan, että 

kaupunginvaltuuston vuodelle 2001 vahvistamat toiminnalliset 

peruspalvelutavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin ja kaupungin palvelutaso 

on säilynyt korkeana. Avoimet keskustelut rakenteiden virtaviivaistamisesta tai 

palveluiden priorisoitumisesta ovat tarkastuslautakunnan mukaan erittäin 

harvalukuisia ja aito sitoutuneisuus muutoksiin läpi koko organisaation 

puutteellista. Kyse on kuitenkin pakollisesta prosessista eli vaasalaisille 

suunnatun palvelutuotannon turvaamisesta samanaikaisesti huolehtien 

organisaatiomme jatkuvasta kilpailukyvystä sekä siitä, että meillä on riittävästi 

osaajia ja osaamista oikeilla paikoilla tänään ja huomenna.”  

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2001, 18) 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että tarkastuslautakuntaa avustavan tarkastuspäällikön 

palvelussuhde päättyi syyskuussa 2002 ja virka oli 6 kuukautta täyttämättä. Vuoden 2002 

arviointikertomus on ”sovinnollisempaa virkamiestyötä”.    
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Vuoden 2003 arviointikertomus uudistui perusteellisesti. Kertomus sisälsi runsaasti kuvia, 

sivut oli kirjoitettu kahdelle palstalle. Ulkoasu on kuin pörssiyhtiön tilinpäätöksessä. Uskon, 

että valtuutettu on lukenut kertomusta tyytyväisenä. Arviointikertomus on kuin tilinpäätöksen 

kansanpainos, värillinen, kuvallinen ja selkokielellä kirjoitettu. Kelpaa myös mainokseksi. 

Kehittämiskohteet on esitetty neutraalein sanavalinnoin. Arviointikertomus sisältää selkeän 

taulukon jossa tarkastuslautakunta on kirjannut vuosien 2001 ja 2002  huomautukset ja niiden 

johdosta tehtyjen toimenpiteiden edistymisen. Arviointikertomus päättyy yhteentoista 

tarkastuslautakunnan tärkeimpään huomioon.      

Vuoden 2004 arviointikertomuksessa palattiin perinteiseen ulkoasuun. Ei värejä, ei kuvia, ei 

palstoitusta ja kieliasuna ”kunnallinen leipäteksti”.  Arviointikertomuksen asiasisällössä ei ole 

huomauttamista, mutta päättävän, innostuksella työnsä aloittaneen, tarkastuslautakunnan 

tuntoja kuvaa seuraava lainaus. 

”Kaupunginhallitus ei ole raportoinut tarkastuslautakunnalle 

hallintokuntien toimenpiteitä arviointikertomuksessa vuodelta 2003 

olleiden huomioiden johdosta. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että 

arviointikertomuksessa olevat huomiot jäävät aivan liian helposti 

kaupungin hallinnossa käsittelemättä. Tällöin ei kaikissa tapauksissa 

valtuuston tahto toteudu.  

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että taloussuunnitelmassa ja 

talousarviossa valtuuston nähden sitovan tavoitteen kohdalle merkitään 

myös se tilivelvollinen (viranhaltija) joka vasta tavoitteen toteutumisesta.” 

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2004, 4) 

 

Vaasan kaupungin vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset 

Vaasan kaupungin vuoden 2006 arviointikertomuksen ulkoasu on edustava. Lähes joka 

aukeamalla on värikäs kuva. Teksti on palstoitettu sanomalehden tavoin helposti luettavaksi. 

Teksti on elävästi kirjoitettu ja sisältää yllättäviä asioita. Olen valinnut kaksi esimerkkiä. 

Ensimmäinen koskee julkisia hankintoja ja toinen sisäistä valvontaa. 
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Esimerkki 1 

”Hankintoja koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus on runsasta. Kaikki eivät hanki 

päätoimisesti eikä heidän tarvitse välttämättä olla hankinta-alan asiantuntijoita. 

Tärkeää on, että hankintoja valmisteleva osaa ja haluaa käyttää asiantuntija-

apua. Hankintapalvelukeskus on erikoistunut antamaan asiantuntija-apua. 

Toivoisi sen palveluja käytettävän enemmän”.    

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2006, 17) 

Esimerkki 2 

”Toinen selvittämisen arvoinen asia on, onko kaupungissa sellaisia rakenteita, 

jotka sinällään aiheuttaisivat sisäisen valvonnan toimivuudelle riskejä. 

Hannu Ollikainen kirjoitti 17.3.2004 artikkelin ”Puhtoisen Suomen tahrat”. 

Artikkeli on julkaistu internetissä osoitteessa www.talontum.com. Hän kirjoittaa 

mm. seuraavaa: 

”Suomalainen virkamies on hyvässä maineessa ja hyvästä syystä. Suuri 

enemmistö tekee kaikin tavoin moitteetonta ja taloudellisesti pyyteetöntä työtä. 

Silti ei ole syytä unohtaa, että virkakunnallamme on yhteiset juuret hallinnon 

venäläisen version kanssa. On siis aihetta ainakin tarkistaa, löytyykö 

julkishallinnosta piilokorruptiota edistäviä rakenteellisia ominaisuuksia. 

Hälyttävin piirre on yksiin käsiin kertyvä valta. Yllättävän monet keskitason 

virkamiehet päättävät omin päin paljon suuremmista taloudellisista arvoista kuin 

yritysmaailmassa kukaan, joka toimii toisen varoilla. Virkamiehet toimivat 

kaikin puolin niin kuin hallinnon ohjeet ja lait edellyttävät, mutta koska 

säädökset ovat usein hyvin väljät, jää epäasialliselle toiminnallekin mukavasti 

tilaa. Tätä riskiä vain vahvistaa, ettei edes esimies pysty hevin puuttumaan 

hallinnon pykälien kirjainta noudattavan virkamiehen toimintaan. 

Samansukuisia korruptiolle alttiita pesäkkeitä luovat muun muassa kunnallinen 

kaavamonopoli ja eräät työmarkkinakentän rakenteet. Nämä tarjoavat todella 

vahvoja vipuja todella harvoihin käsiin siten, että julkinen, korporatiivinen ja 

http://www.talontum.com/
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taloudellinen valta sekoittuvat vaikeasti selvitettäväksi ja kaikkea muuta kuin 

avoimeksi vyyhdiksi.”” 

(Vaasan kaupungin arviointikertomus 2006, 18) 

Tämän johdannon jälkeen tarkastuslautakunta esitteli näkemyksensä sisäisen valvonnan 

järjestämisestä.  

Esimerkin kaksi vahvasti arvovarautuneen lainauksen sisällyttäminen arviointikertomukseen 

yllättävät lukijan. Kyseessä on suuren kaupungin virallinen, julkinen asiakirja.    

 

TAULU 14. Vaasana kaupungin arviointikertomusten kehitys toimikausittain  

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

1997 - 2000 2001 - 2004 2005 – 2006 

Tilivelvollisuus Yleiseltä tasolta järjestelmälliseksi 

Tiedonmäärä  140 180 130 

Kehittämisehdotukset 55 79 33 

Ilmaisutapa Ohjeistavan kuvaileva 

Ulkoasu    

    Sivumäärä 14-21 19-26 27-35 

    Taulukot 6 8 49 

     Kuvat 0 19 23 

     Värien käyttö ei värejä värit otettiin 

käyttöön 

värillinen 

     Painatus moniste siirtyminen 

painoasuun  

painotuote 
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5. ANALYYSIN TULOS  

 

Vuoden 1997 arviointikertomukset olivat hyvin samanlaisia. Vaasan kaupungin 

arviointikertomus oli muita laajempi ja ohjeistavampi. Kaikkien kuntien arviointikertomukset 

kehittyivät erilaisiksi tavoitellen ensin hyödynnettävyyttä ja tämän jälkeen vaikuttavuutta. 

Valtuuston asettamien tavoitteiden puuttuminen, selkiintymättömyys tai mittaamattomuus 

vaikeutti kaikkien tarkastuslautakuntien työtä. Kaksi suurinta kaupunkia ovat kehittyneet 

edellä muita. Arviointikertomukset täyttävät tilivelvollisuuden vahvistamistehtävän, mutta 

niiden hyödyllisyysarvo on vielä vähäinen. Tarkastuslautakunnat pyrkivät 

arviointikertomuksiaan dialogiin, mutta hallintokunnat olivat pidättyväisiä. Koska valtuuston 

kokoukset eivät sovellu areenaksi kehityskeskusteluille, on esimerkiksi Vaasan 

tarkastuslautakunta kutsunut vastuullisia viranhaltijoita keskustelemaan 

arviointikertomuksessa esiin tuoduista asioista. Palveluista tosiasiallisesti vastaavia 

viranhaltijoita ei ilmeisesti aina ole löydetty sillä tarkastuslautakunta esitti valtuustolle, että 

taloussuunnitelmassa nimettäisiin toiminnasta vastaavat viranhaltijat. 

            

Taulukko 15. Tutkimusaineistoon kuuluvien kaupunkien ja kuntien arviointikertomusten 

kehitys toimikausittain  

Arviointikertomusten 

ominaisuudet 

Tarkastuslautakuntien toimikaudet 

1997 - 2000 2001 - 2004 2005 – 2006 

Tiedonmäärä  196 445 483 

Kehittämisehdotukset 74 173 73 

  

Ulkoasu    

    Sivumäärä 156 287 225 

    Taulukot 15 46 70 

     Kuvat 0 21 35 

 

Koska arviointikertomusten kehittymistä ei ole keskitetysti johdettu tai ohjattu, on kehitys 

tapahtunut kunkin kunnan omin ehdoin. Yksittäiset henkilöt ovat saattaneet ohjata 

tarkastuslautakunnan työn suuntaa. 
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Arviointitutkija James R. Sanders kirjoitti vuonna 2001 American Journal of Evaluation 

lehteen artikkelin otsikolla ”A Vision of Evaluation”. Hän ennusti arvioinnin laajuutta ja 

sisältöä vuonna 2010.  Vuonna 2010 koulutus on jatkuvan arvioinnin kohteena. Ihmisten 

turvallisuuteen vaikuttavien palveluiden tuotantojärjestelmään on sisällytetty jatkuvan 

arvioinnin mekanismi. Arviointitietämystä jaetaan ympäri maailman. Arviointitoiminta 

perustuu kansanvälisesti hyväksyttyihin standardeihin, periaatteisiin ja toimintamalleihin. 

Jopa työntekijät edellyttävät että heidän suorituksiaan arvioidaan ja jos havaitsevat, että 

arviointia ei ole, ilmoittavat tyytymättömyytensä.(Sanders 2001, 363 - 365) Suomen kunnat 

ovat vasta aloittelemassa arviointiyhteiskunnan rakentamista, mutta suunta on selvillä. 

Seuraako tästä yhteiskunnan  McDonaldisoitumien, kysyy suomalainen arviointitutkija Petri 

Virtanen, viittaamalla Georg Ritzerin tuotantoon. (Virtanen 2007, 231)   

    

5.1 Ehdotus kunnallisesta monitahoarvioinnista  

Arviointia ei tehdä passiiviselle yleisölle vaan ihmisille jotka hyödyntävät esitetyn tiedon 

(Patton 1997, 41).  Arviointitutkija Eleanor Chelimsky (1997,10) jakaa arvioinnin 

tarkoituksen perusteella kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisenä on edellä mainittu 

tilivelvollisuusarviointi ja seuraavaksi tulevat tiedontuotanto- ja kehittämisarviointi. Kaikki 

nämä ryhmät ovat eritavoin edustettuna aineiston arviointikertomuksissa. Eliot Stern on 

pohtinut arvioinnissa sitä kenen lähtökohdista arviointia suoritetaan ja ketkä arviointituloksia 

käyttävät. ”Evaluation. Critical for Whom and Conneted to What?”  Stern on havainnut miten 

monta osapuolta arviointiin liittyy. Samoin arvioinnin tuloksia hyödyntävät ovat erilaisessa 

intressisuhteessa arviointikohteeseen. (Stern 2008, 249 - 250) Ristikkäiset intressit tulevat 

esille kun arvioitsija erottaa hyvän huonosta.    

Arviointikertomus on arviointia, josta tulee olla hyötyä. Hyödynsaajia ovat eri lukijaryhmät 

erilaisine intresseineen. Kullekin lukijaryhmälle on oma arviointipaketti.   Jaan seuraavassa 

taulukossa arviointikertomusten lukijat neljään ryhmään arviointitiedon tarkoituksen 

perusteella.  

Valtuutetut etsivät tietoa tekemiensä päätösten toteutumisesta ja saattavat olla kiinnostuneita 

myös kunnan toiminnan vaikuttavuudesta. Kuntalaisia kiinnostaa verovarojen käytön 

hyödyllisyys ja tehokkuus. Kunnan henkilöstölle annetaan palaute tehdystä työstä. 
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Läänihallitukset keräävät kunnilta erillisillä selvityspyynnöillä tietoja peruspalveluiden 

arviointia varten. Kun kulloistakin tietotarvetta ei ole huomioitu tietojärjestelmää 

rakennettaessa eikä tietoja kerättäessä, on arvioinnin perusteena olevan tiedon kerääminen 

toisinaan hankalaa ja työlästä ja tämän johdosta luottamus tiedon oikeellisuuteen vaarantuu.     

 

Taulukko 15. Arviointikertomusten hyödyntäjät ja arvioinnin tarkoitus 

Arviointikertomuksen hyödyntäjä Arvioinnin tarkoitus 

1. Valtuutetut ja muut luottamushenkilöt Palaute valtuutetun työstä. Miten päätökset 

ovat toteutuneet? Onko toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet saavutettu. Selvitykset 

poikkeamille.  

Tilivelvollisuusarviointia 

2. Kuntalaiset Miten kunta toimii? Onko verovarat käytetty 

tehokkaasti ja hyödyllisesti. 

Tilivelvollisuusarviointia  

3. Kunnan viranhaltijajohto ja henkilöstö Missä asioissa olemme onnistuneet ja mitä 

asioista on kehitettävä? Mitä voimme jättää 

tekemättä? 

Kehittämisarviointia 

4. Valtion ministeriöt ja läänihallitukset Miten valtakunnalliset tavoitteet toteutuvat eri 

kunnissa? 

Tiedontuotantoarviointia 

     

Esitän, että arviointikertomus jaetaan kolmeen osaan.  

Varsinainen arviointikertomus on ensisijaisesti tarkoitettu valtuutetuille ja kuntalaisille. 

Arviointikertomus täyttää tilivelvollisuuden toteamisen keskeisiltä osin sekä vahvistaa 

kuntalaisten luottamusta kunnan. Sivuja arviointikertomuksessa voisi olla 15 - 20. Liitteenä 

olisi palvelutuotannon arviointi ja valtakunnallinen arviointi. Palvelutuotannon arviointi 

on tarkoitettu viranhaltijajohdolle: Palvelutuotannon arviointi olisi suunnitelmallista 

ammatillista arviointia. Suomen Kuntaliitto voisi tukea tai ohjata kuntien palvelutuotannon 

arviointia kokoamalla valtakunnallisia arviointistandardeja yhdessä kuntien ja valtion kanssa. 

Valtakunnallinen arviointi kunnallisella tasolla perustuu valtakunnallisiin tai eurooppalaisiin 

toimintaohjelmiin, lainsäädännön tavoitteiden toteutumisen seurantaan sekä ministeriöiden 

nykyisin vuosittain läänihallituksille antamiin määräyksiin peruspalveluiden 

arviointiohjelman kokoamista varten.   
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Temmeksen mielestä valtionhallinnossa tarvittaisiin valtion tasoista arviointiotetta ja 

”hallituksen valtuuksilla toimiva arvioinnin ohjauselin”, joksi hallinnon kehittämisen 

ministerivaliokunta voisi kehittyä ja nostaa toimeksiannostaan tehtyjen arviointien statusta ja 

uskottavuutta. (Temmes 2003, 240)    

 

5.2 Itsearvioinnin tueksi ulkopuolista asiantuntemusta 

Kuntien arviointikertomuksia laativat kunnan omat luottamushenkilöt, useimmiten 

valtuutetut, apunaan kunnan palveluksessa olevat viranhaltijat. Roseli Torres ym. ovat 

havainneet, että itsearvioinnin heikkoudet liittyvät intressikonflikteihin, prosessien 

jäykkyyteen ja organisaation kypsyyteen (Torres 1996, 49-50). Aineiston 

arviointikertomuksissa ei tullut esille intressikonflikteja. Kunnassa konflikteja aiheuttaneet 

asiat käsiteltiin arviointikertomuksissa toteavassa sanamuodossa. Arviointikertomusten 

kehittyessä tarkastuslautakunnan itsenäinen asema vahvistuu.  

Hämeenlinnan ja Vaasan kaupunkien arviointikertomusten kehittyminen vaikuttaviksi ja 

ilmeisen arvostetuiksi asiakirjoiksi on perustunut tarkastuslautakunnan jäsenten ja heidän 

apunaan olevan henkilökunnan aktiivisuuteen ja arviointityön suunnitelmallisuuteen. 

Kunnan tilintarkastustehtävä on annettu tarkastuslautakunnan ohjaaman ammattitarkastajan 

(JHTT -tarkastajan) tehtäväksi. Aineisto osoitti, että arviointikertomukset ovat kehittyneet 

nykyisellä organisointimallilla vaikuttavimmiksi ja kunnan toiminnan kehitystä edistäviksi, 

mutta arvioinnin asiantuntija-apu taikka bentsmarking (mallioppiminen) nostaisi aineiston 

neljän pienimmän kunnan arviointikertomukset paremmalle hyödynnettävyystasolle.  

 

5.3 Yhteenveto 

Tutkimusaineiston kuntien arviointikertomusten kehitys voidaan kuvata jakamalla 

tutkimusaineiston kunnat kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat Jaalan, 

Kuhmoisten ja Hämeenkyrön kunnat sekä Virtain kaupunki. Käytän niistä nimeä kunnat. 

Toiseen ryhmään kuuluvat Hämeenlinna ja Vaasan kaupungit. 
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Tilivelvollisuus  

Kun tilivelvollisuus on yleisellä tasolla, arvona on 1, yleisellä tasolla sisältäen yksityiskohtia 

on arvona 2 ja kun tilivelvollisuus on esitetty järjestelmällisesti ja yksityiskohdittain on 

arvona 3. 

Tiedontuotanto ja kehittäminen 

Molemmissa ryhmissä lisätiedon esittäminen oli aluksi vähäistä eikä kehittämisehdotuksia 

tehty, arvona 1. Pienten kuntien ja Hämeenlinnan kaupunki lisäsivät tiedontuotantoa ja 

ehdotuksia saman verran, arvona 2.  Vaasan kaupungin arviointikertomukset olivat jo 

ensimmäisellä tarkastuslautakunnan toimikaudella informatiivisia ja Vaasassa tehtiin puolet 

tutkimusaineiston kehittämisehdotuksista. Vaasan kaupungin aloitusarvo on 2 ja kaksi 

viimeistä arviointikertomusta saa arvon 3. 

Esittämistapa 

Pelkistetyn ja toteavan esitystavan arvo on 1. Kuvailevan ja ohjeistavan esitystavan arvo on 2 

ja vuorovaikutteisen ja strategisen esitystavan arvo on 3.  Kuntienesitystapa on kehittynyt 

1:sta 1,5:een.  Hämeenlinnan kaupungin ja Vaasan kaupunkinen esitystapa on kehittynyt 1:sta 

2,5:een. 

Ulkoasu 

Kuntien arviointikertomusten ulkoasu pysyi ennallaan, sivumäärä kasvoi ja luettavuus parani. 

Kehitys arvosta 1 arvoon 1,5. Hämeenlinnan ensimmäiset arviointikertomukset eivät 

poikenneet kuntien kertomuksista, aloitusarvo on 1. Arviointikertomuksen laajuus, selkeys ja 

luettavuus paranivat enemmän kuin kuntien, loppuarvoksi 2. Vaasan kaupungin ensimmäinen 

arviointikertomuksen ulkoasu poikkesi muihin tutkimuskuntiin verrattuna vain sivumäärällä. 

Aloitusarvo on 1. Vaasan vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomukset olivat värillisiä, 

kuvallisia ja ammattimaisesti taitettuja. Loppuarvo on 3. 
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Taulukko 16. Arviointikertomusten tilivelvollisuuden, tiedontuotannon, esittämistavan ja 

ulkoasun kehitys vuosina 1997 – 2006 

 

 

 Tilivelvollisuus Tiedontuotanto Esittämistapa Ulkoasu 

 1997 2006 1997 2006 1997 2006 1997 2006 

Kunnat 1 2 1 2 1 1,5 1 1,5 

Hämeenlinna 1 2 1 2 1 2,5 1 2 

Vaasa 1 2,5 2 3 1 2,5 1 3 

 

  

 

Kuvio 2.  Arviointikertomusten tilivelvollisuuden, tiedontuotannon, esittämistavan ja 

ulkoasun kehitys vuosina 1997 - 2006 
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