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JULKISHALLINNON TARKASTAJAT RY 1979-2019
(aiemmin nimellä Kuntatarkastajat ry ja alun perin nimellä Kunnalliset Tilintarkastajat ry)

Historiikki (päivitetty 8.8.2019)

Perustamishistoriaa

Tilintarkastusalan aatteellinen järjestötoiminta maassamme alkoi jo ennen itsenäisyyden alkua kun
vuonna 1912 maahan perustettu Suomen Reviisoriyhdistys ryhtyi hyväksymään tilintarkastajia valta-
kunnassa. Tehtävä siirtyi vuonna 1925 Keskuskauppakamarin tarkoitusta varten perustamalle tilintar-
kastajalautakunnalle. KHT- ja HTM-tilintarkastajat perustivat sittemmin omat yhdistyksensä.

Kunnallinen ammattitilintarkastus alkoi ensimmäisenä Helsingissä kun revisiovirasto perustettiin
vuonna 1911. Turussa revisiovirasto aloitti toimintansa vuonna 1920 ja Tampereella vuonna 1925. Suo-
men Kunnallisliitto aloitti tilintarkastuspalvelujen antamisen vuonna 1926, Suomen Kaupunkiliitto
vuonna 1926 ja Finlands Svenska Kommunförbund vuonna 1946.

Useissa yhteyksissä 1970 -luvun loppupuolella kunnallisten ammattitilintarkastajien keskuudessa viri-
teltiin ajatuksia oman yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta suorittamaan kunnallisella sektorilla
sitä ammatillista edunvalvontaa ja tilintarkastuksen kehittämistyötä, jota yksityisellä sektorilla KHT- ja
HTM -yhdistykset tekevät.

Lopullisen sysäyksen oman yhdistyksen perustamiselle antoivat 15.-17.1.1979 Kaupunkiopistolla pide-
tyt kaupunginreviisorien neuvottelupäivät, joilla yhdistyksen perustamisesta sovittiin.

Perustamiskokous

Yhdistyksen perustava kokous oli kutsuttu koolle 2.10.1979 Kaupunkiliiton kokoushuoneeseen, Bule-
vardi 30 B, Helsinki. Kokouksen osanottajat ja siten yhdistyksen perustajajäsenet olivat:

Vesa Ikäheimo, apulaiskaupunginreviisori, Helsinki
Lassi Lappalainen, kaupunginreviisori, Helsinki
Esko Lehtinen, ylireviisori, Suomen Kaupunkiliitto
Pentti Oirila, kaupunginreviisori, Espoo
Osmo Rantanen, kaupunginreviisori, Vantaa
Vilho Välilä, tarkastaja, Suomen Kunnallisliitto

Perustamiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila ja sihteeriksi Esko Lehtinen. Kokous päätti
yksimielisesti perustaa kunnallishallinnossa ammattitilintarkastajana toimivien henkilöiden yhdyssi-
teeksi yhdistyksen: Kunnalliset Tilintarkastajat r.y. ruotsiksi Kommunala Revisorer r.f. Edelleen ko-
kouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt.

Sääntöjen mukaan Kunnalliset Tilintarkastajat ry:n tarkoituksena oli kehittää kunnallista tilintarkastusta,
hyvää kunnallista tilintarkastus- ja tilintarkastajatapaa, toimia kunnallisten tilintarkastajien yhdyssiteenä
sekä ylläpitää ja edistää jäsenten ammattitietoa ja -taitoa.
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Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila, varapuheenjohtajaksi Vilho Vä-
lilä ja muiksi hallituksen jäseniksi Lassi Lappalainen, Esko Lehtinen sekä Imatran kaupunginre-
viisori Reijo Seppänen.

Kunnalliset Tilintarkastajat ry:n ensimmäiseksi sihteeri-taloudenhoitajaksi yhdistyksen hallitus
valitsi 2.11.1979 reviisori Thorleif Tverinin Espoosta, joka kuitenkin pyysi eroa tehtävästä jo
seuraavan vuoden alussa. Hallitus valitsi seuraavaksi sihteeriksi 7.3.1980 apulaisreviisori Pirkko
Johanssonin Helsingistä.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 13.5.1980.

Jäsenhankinta ja toiminta alkuvuosina 1979-82

Sääntöjen mukaan Kunnalliset tilintarkastajat ry:n jäseneksi oli mahdollista liittyä kaikkien nii-
den kuntien, kuntien keskusjärjestöjen ja kuntainliittojen palveluksessa toimivien päätoimisten
ammattitilintarkastajien, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Jäsenhankintakirje lähetettiin 28.11.1979 potentiaalisille jäsenehdokkaille, joita tuolloin oli 127
henkilöä. Ensimmäisen toimintavuoden jäsenhankintatavoite oli 60 henkilöä. Yhdistykseen oli
vuoden 1980 loppuun mennessä liittynyt 56 henkilöä. Näistä yhdistykseen sen ensimmäisenä
toimintavuotena liittyneistä on edelleen yhdistyksen jäsenenä 3 henkilöä: Vesa Ikäheimo, Bjarne
Norrgrann sekä Seppo Pitkänen.

Vuoden 1980 toiminta painottui edelleen jäsenhankintaan, toiminnan käynnistämiseen ja uuden
yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen.

Toimintasuunnitelmassa 1981 tavoitteeksi otettiin yhdistyksen jäsenmäärän kartuttaminen 80
jäseneen eli 70 %:iin potentiaalisesta jäsenmäärästä. Jäsenmäärä vuoden 1981 lopussa oli 66 jä-
sentä, joten jäsenkuntaa ei alkuvuosina saatu kartutettua aivan toivotusti. Vuoden 1981 toiminta-
suunnitelmassa pyrittiin lisäksi yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksien raivaamiseen ja vaikutta-
maan itse tilintarkastuksen kehittämiseen.

Vaikutusmahdollisuuden turvaamiseksi tavoitteeksi otettiin yhdistyksen edustuksen saaminen
komiteoihin, lautakuntiin ja muihin kollegiaalisiin toimialan asioita valmisteleviin asiantuntija-
elimiin. Lisäksi pyrittiin luomaan yhteistyösuhteet muihin tilintarkastajajärjestöihin, kunnallisiin
keskusliittoihin ja valtion viranomaisiin, viimeksi mainituista ennen kaikkea Sisäasiainministeri-
öön sekä Kauppa ja teollisuusministeriöön.

Itse vaikuttamisen kannalta tärkeimpinä tavoitteina oli osallistuminen tilintarkastajien auktori-
sointijärjestelmän luomiseen, kunnallisen laskentatoimen ja tilintarkastuksen kehittämiseen,
kunnallislain uudistuksiin sekä tilintarkastustavan ja tilintarkastajatavan kehittämisen kartoituk-
seen ja valmisteluun.

Yhdistyksen sihteeri vaihtui jälleen Pirkko Johanssonin pyydettyään eroa tehtävästä työpaikan
vaihdon vuoksi vuoden 1981 lopulla. Uudeksi sihteeri-taloudenhoitajaksi yhdistyksen hallitus
valitsi 23.11.1981 apulaisreviisori Markku Toivosen Espoosta, joka hoitikin sitten sihteerin teh-
täviä kunniakkaasti peräti lähes 17 vuotta.

Toimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Jäsenkunnalle otettiin vastuuvakuutus vuonna 1982. Li-
säksi päätettiin aloittaa oma koulutustoiminta. Jäsenmäärä vuoden 1982 lopussa oli 67 henkilöä.
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Toiminta vuosina 1983-1985

Yhdistyksen järjestämät ensimmäiset koulutuspäivät pidettiin Tampereella hotelli Cumuluksessa 14.-
15.2.1983. Koulutuspäiville osallistui 47 henkilöä. Luennoitsijoina ensimmäisillä koulutuspäivillä toi-
mivat osastopäällikkö Eero Prepula Keskuskauppakamarista, tarkastusneuvos Paavo Kilo Valtiontilin-
tarkastajista, varatoimitusjohtaja Eero Koivukoski Suomen Kunnallisliitosta, kaupunginreviisori Pentti
Oirila, oikeustieteen lisensiaatti Väinö Kiviniitty Suomen Kaupunkiliitosta sekä ylireviisori Esko Lehti-
nen Suomen Kaupunkiliitosta.

Samana vuonna 12.-14.10.1983 järjestettiin Turuntien motellissa HTM-tutkintoon aikoville valmennus-
kurssi. Opetuksesta vastasi osastopäällikkö Eero Prepula Keskuskauppakamarista. Osanottajia oli 21.
Jäsenmäärä vuoden 1983 lopussa oli 67 henkilöä.

Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui Pentti Oirilan pyydettyä eroa vuoden 1984 alussa. Vuosikokouksessa
6.2.1984 valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginreviisori Lassi Lappalainen Helsin-
gistä. Samassa vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että hallituksen kokoonpanoon
lisättiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen lisäksi kolme varajäsentä.

Yhdistyksen hallitus perusti 26.3.1984 koulutusjaoston, johon valittiin puheenjohtajaksi Reino Tolva-
nen ja jäseniksi Raili Mäntynen sekä Seppo Pitkänen. Vuoden 1984 lopussa yhdistykseen kuului 71 jä-
sentä.

Kunnallisen tilintarkastuksen peruskurssi järjestettiin Kunnallisopistolla 9.-11.1.1985. Osallistujia oli 23
henkilöä. Koulutuspäivien vastuuhenkilönä toimi Seppo Pitkänen. Koulutuspäivillä käsiteltiin käytän-
nön tarkastustehtäviä kuten hallinnon ja sisäisen valvonnan tarkastamista (Lassi Lappalainen), tositetar-
kastusta (Isto Lehtinen, Raili Mäntynen), varastojen tarkastamista (Isto Lehtinen), urakkasopimusten ja
hankintojen tarkastamista (Vesa Ikäheimo ja Urpo Vainionpää), palkkatarkastusta (Aini Hakulinen ja
Anne Räsänen) sekä kassajärjestelmien ja kassojen tarkastamista (Aatos Hallipelto ja Sirpa Toriseva)

18.1.1985 yhdistys järjesti Kalastajatorpalla tilintarkastuksen teemapäivän aiheesta atk ja kunnallinen
tilintarkastus. Osallistujia oli 34 henkilöä ja alustajina toimivat Tapio Karvonen, Osmo Aalto sekä Kale-
vi Erenius.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 1985 lopussa oli 74 henkilöä.

Toiminta vuosina 1986-90

Yhdistyksen järjestämä tilintarkastuksen teemapäivä pidettiin Finlandiatalossa 17.1.1986. Teemapäi-
vään osallistui 26 henkilöä. Suunniteltiin seuraavan vuoden tilintarkastusseminaaria sekä opintomatkaa
Tukholmaan. Jäseniä vuoden 1986 lopussa oli 78.

Vuonna 1987 järjestettiin tilintarkastuksen teemapäivä Ramanda President hotellissa Helsingissä
6.2.1987. Osanottajia oli 14. Tukholman revisiotoimistoon risteiltiin opintomatkan merkeissä
25.-27.5.1987. Matkassa oli 15 henkilöä.

Tilintarkastuskurssi pidettiin Hotelli Tampereessa 16-18.9.1987. Kurssilla käsiteltiin tosite- ja palkka-
tarkastusta sekä hankintojen tarkastusta. Alustajat olivat yhdistyksen omasta jäsenkunnasta. Osanottajia
oli 21 henkilöä.

Yhdistys antoi vuoden 1987 lopussa Julkistalouden tarkastajien yhteistyöryhmälle pyydetyn lausunnon
julkistalouden tarkastajien auktorisoinnista. Yhteistyöryhmässä oli jäsenenä tarkastuspäällikkö Esko
Lehtinen.
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Lausunnossa yhdistys piti kaavailtua auktorisointia hyvänä ja motivoivana korostaen sitä, että
tutkinto olisi rakennettava siten, että siihen voidaan valmistautua työn ohessa ilman pitkiä opin-
tovapaita. Jäsenmäärä vuoden 1987 lopussa oli 82 henkilöä.

Vuonna 1988 järjestettiin tilintarkastuksen teemapäivät Ramada President hotellissa Helsingissä.
Osallistujia oli 24. Jäsenmäärä vuoden 1988 lopussa oli 85 henkilöä.

Vuosi 1989 oli yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi. Hallituksen puheenjohtaja Lassi Lappalainen
ilmoitti vuoden alussa, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa. Vuosikokouksessa
9.2.1989 yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vs. apulaiskaupunginrevii-
sori Pirjo Hakanpää Turusta.

18.8.1989 yhdistyksen hallituksen edustajat keskustelivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
apulaisjohtaja Jouni Ekurin kanssa palkkaus- ja työsuhdeasioista.

JHT-työryhmään valittiin jäseneksi mm. kaupunkitarkastaja Silvo Kaasalainen.

Yhdistys järjesti koulutuspäivät "Kehittyvä Tilintarkastus" Tampereella hotelli Tampereessa 2.-
3.10.1989. Samalla vietettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlia tarjoamalla jäsenkunnalle juhlaillalli-
nen. Läsnä oli 43 jäsentä. Toimintavuoden 1989 päättyessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 90.

Vuonna 1990 pidettiin 9.3. Hotelli Ramada Presidentissä Helsingissä tilintarkastuksen teema-
päivä "Sisäisen valvonnan toimivuus". Osanottajia oli 40.

Valtionvarainministeriölle annettiin 8.5.1990 pyydetty lausunto JHT-työryhmän muistiosta.
Lausunnossa ei otettu kantaa muistion yksityiskohtiin, mutta todettiin asian myönteisyys ja kii-
rehdittiin auktorisoinnin aikaansaamista ammattitarkastajien työn arvostuksen lisäämiseksi ja
koulutuksen aikaansaamiseksi.

Seminaari "Kehittyvä tilintarkastus" pidettiin Lahdessa Hotelli Ascotissa 15.-16.11.1990. Osan-
ottajia oli 42. Jäsenmäärä toimintavuoden 1990 lopussa oli 95.

Toiminta vuosina 1991-95

Tilintarkastuksen teemapäivä pidettiin jälleen hotelli Ramada Presidentissä Helsingissä
15.3.1991. Osanottajia oli 23.

Yhdistys antoi 14.5.1991 Kunnalliselle tilintarkastajalautakunnalle lausunnon luonnoksesta kun-
nan tilintarkastussäännöksi. Lisäksi annettiin 13.6.1991 Julkishallinnon yhteistyöryhmälle pyy-
detty lausunto julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa koskevasta suositusluonnoksesta.

Tilintarkastuksen "Ajantasa"-seminaari järjestettiin 28.-29.11.1991 Spa-kylpylä Lapinniemessä,
Tampereella. Osanottajia oli 36. Jäsenmäärä vuoden 1991 lopussa oli 96.

JHTT-tutkinnosta annettu asetus tuli voimaan 1.1.1992. Yhdistys järjesti JHTT-teemapäivän 9.-
10.4.1992 Viking Linen m/s Amorellalla risteilyllä välillä Turku-Tukholma-Turku. Osanottajia
oli 18.
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Yhdistyksen hallitus päätti 13.8.1992, että Kunnalliset Tilintarkastajat ry anoo OLGA:n (Organisation
for local government auditing) liitännäisjäsenyyttä. OLGA oli perustettu kehittämään kunnallista tilin-
tarkastusta Euroopassa ja sen olivat perustaneet kunnallisen tilintarkastuksen yhteisöt Hollannista, Tans-
kasta, Ruotsista ja Suomesta. OLGA:n tarkoituksena oli panostaa yhteiseen tutkimukseen ja tuotekehit-
telyyn kuntatarkastuksen alalla.

Syksyn koulutuspäivät järjestettiin Hotelli Tornissa Helsingissä 12.-13.11.1992. Osanottajia oli 40. Jä-
senmäärä vuoden 1992 lopussa oli 96.

Vuonna 1993 yhdistys järjesti yhtiökoulutuskurssin, joka toteutettiin neljänä kahden päivän jaksona.
Ohjelmasta vastasi Kihlman Consulting Oy ja kurssiin otti osaa 32 henkilöä. Kurssijuhla pidettiin Kun-
tien Eläkevakuutuksen tiloissa Kirkkonummen Järsössä.

Yhdistys oli otettu OLGA:n liitännäisjäseneksi. Yhdistys antoi marraskuussa 1993 pyydetyn lausunnon
valmisteilla olevasta uudesta Kuntalaista.

Yhdistys osallistui yhdessä eräiden muiden yhteisöjen kanssa hankkeeseen anoa revisioneuvoksen titteli
Esko Lehtiselle. Arvonimi suotiin tasavallan presidentin avoimella kirjeellä 26.11.1993. Yhdistyksen
jäsenmäärä vuoden 1993 lopussa oli 98 henkilöä.

Vuonna 1994 yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Hakanpää osallistui Olgan konferenssiin Brysselissä
27.-29.9.1994.

Yhdistys järjesti kurssin "Kunnallinen tilintarkastus kohtaa muutoksen" Tampereella hotelli Tampe-
reessa ja kurssin ohessa yhdistyksen 15-vuotis juhlaillalliset ravintola Hämeensillassa. Kurssille ja juh-
laillallisille osallistui 35 henkilöä.

Yhdistys seurasi vuonna 1994 tiiviisti kuntalain valmistelua ja haki vaikutuskanavia lain sisällön muu-
toksiin. Vuoden 1995 alusta voimaan tulevan tilintarkastuslain valmisteluun pyrittiin myös vaikutta-
maan. Jäsenmäärä vuoden 1994 lopussa oli 96 henkilöä.

Vuonna 1995 yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vaihtui. Vuosikokouksessa 28.3.1995 uudeksi hal-
lituksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginreviisori Erkki Eskola Tampereelta.

Yhdistys järjesti 16.-17.11.1995 Tampereella hotelli Tampereessa opintopäivät "Kunnallinen tilintar-
kastus huomenna". Kurssille osallistui 42 henkilöä.

Yhdistys teki esityksen että perustettavaan kirjanpitolautakunnan kuntajaostoon valittaisiin yhdistyksen
edustaja. Pirjo Hakanpää tulikin valituksi. Yhdistys antoi kuntajaostolle lausunnot sen tekemistä luon-
noksista yleisohjeiksi; taseen laatiminen, tuloslaskelman laatiminen, suunnitelman mukaiset poistot sekä
rahoituslaskelman laatiminen.

Yhdistys kuului OLGA:an liitännäisjäsenenä. Pirjo Hakanpää osallistui OLGA:n kokoukseen Maarian-
haminassa 18.-20.6.1996. Jäsenmäärä vuoden 1995 lopussa oli 96.
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Toiminta vuosina 1996-99

Vuonna 1996 yhdistyksen hallitus päätti tilata logon yhdistykselle. Pertti Dahlströmin suunnitte-
lemassa logossa löytyvät elementit: kunta, raha, oikein.

Perinteinen syyskurssi järjestettiin Lahdessa 7.-8.11.1996. Kurssille "Tarkastus muutoksessa"
osallistui 44 henkilöä.

Kurssin yhteydessä pidettiin 8.11.1996 ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa yhdistyksen
nimi ja sääntöjä muutettiin tilintarkastusjärjestelmän muutoksen vuoksi.

Kunnalliset tilintarkastajat ry:n nimi päätettiin muuttaa Kuntatarkastajat ry:ksi.
Sääntöjä muutettiin siten, että ne kattavat sekä ulkoisen että sisäisen tarkastuksen.

Vuoden aikana annettiin lausunto Kauppa- ja teollisuusministeriölle luonnoksesta tilintarkastus-
järjestelmän kehittämiseksi sekä lausunnot Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolle luonnoksesta
yleisohjeiksi; kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, kunnan ja
kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Pirjo Hakanpää osallistui OLGA:n VFMA -seminaariin marraskuussa. Erkki Eskola osallistui
KTM:n neuvotteluihin koskien tilintarkastuslain 14 §:n voimaansaattamista JHTT-tilintar-
kastajia koskevaksi ja tilintarkastajatutkintojen yhdenmukaistamista. Jäsenmäärä toimintavuo-
den 1996 lopussa oli 94.

Vuonna 1997 yhdistys järjesti kaksi kurssia. AdeEko+ tarkastuksen näkökulmasta -kurssille
18.-19.8.1997 osallistui 16 henkilöä. Syksyn koulutuspäivillä Lahdessa 13.-14.11.1997 oli läsnä
32 henkilöä.

Kirjanpitolautakunnan kuului vuonna 1997 Pirjo Hakanpää. Yhdistys esitti Kuntaliitolle, että
JHTT-lautakunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka tekevät käytännön tarkastustyötä. Lisäksi
yhdistys esitti JHTT-lautakunnalle "julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan" uusimista. Toi-
mintavuoden 1997 päättyessä jäsenmäärä oli 100 henkeä.

Vuonna 1998 yhdistyksen sihteeri vaihtui. Markku Toivonen ilmoitti lopettavansa täysin palvel-
leena 17 vuoden jälkeen. Uudeksi sihteeriksi yhdistyksen hallitus valitsi 18.6.1998 tarkastaja
Reijo Ollikan Lahdesta.

Perinteiset syksyn koulutuspäivät järjestettiin kolmannen kerran peräkkäin Lahdessa
19.-20.11.1998. Läsnä oli 43 henkeä.

Yhdistys erosi vuonna 1998 OLGA:n liitännäisjäsenyydestä. Katsottiin, ettei OLGA:n toiminta
ole antanut vastinetta suhteellisen korkealle jäsenmaksulle. Erokirjeessä korostettiin yhdistyksen
keskittyvän kansallisen tason edunvalvontaan.

Yhdistys antoi vuonna 1998 lausunnot Sisäasiainministeriölle kuntien ja kuntayhtymien oman
pääoman ja talouden tasapainottamisen säätelyä pohtineen toimikunnan mietinnöstä. Lisäksi an-
nettiin Valtiovarainministeriölle lausunnot JHTT-säädösryhmän esityksestä ja JHTT-tutkintoon
vaadittavista opinnoista. Puheenjohtaja Erkki Eskola oli Eduskunnan hallinto- ja tarkastusjaos-
ton kuultavana JHTT-lain valmistelun johdosta. Toimintavuoden 1998 päättyessä yhdistyksen
jäsenmäärä oli 103.
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Yhdistyksen 20-vuotisjuhlia vietettiin Turussa juuri uusitussa kylpylä- ja kongressihotelli Caribiassa
18.-19.1999. Juhlaseminaariin osallistujamäärä oli ennätykselliset 63 henkeä. Luennoitsijoina koulutus-
päivillä toimivat mm. ylijohtaja Juhani Nummela, professorit Pentti Meklin ja Antti Paasio sekä tilintar-
kastaja Eero Prepula.

Yhdistyksen pyöreitä vuosia juhlisti Turun kaupungin vastaanotto sekä sen jälkeen juhlaillalliset kylpy-
lähotelli Caribiassa. Yhdistyksen perustajajäsen, Revisioneuvos Esko Lehtinen piti juhlapuheen illalli-
silla.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 1999 lopussa oli 103. Jäsenistä on naisia 40 ja miehiä 63. Jäsenkunta
jakautuu seuraavasti: tilintarkastusyhtiöiden palveluksessa olevat 36 %, kaupunkien tarkastuslautakun-
tien alainen henkilöstö 27 %, kaupunkien sisäisen tarkastuksen henkilöstö 26 %, sairaanhoitopiirien ja
sairaaloiden tarkastajat 10 %, muut 1 %.

20-vuotista yhdistystä juhlittaessa todettiin, että: ”Ensimmäinen valtuustokausi uudessa tilintarkastusjär-
jestelmässä alkaa kallistua loppupuolelle. Uusitut organisaatiot on saatu sisään ajettua. Uusia tarkastajia
on palkattu niin tilintarkastusyhteisöjen kuin myös kaupunkien palvelukseen. Kuntatarkastajat ry on on-
nistunut vastaamaan hyvin muuttuneisiin olosuhteisiin. Uuden tilintarkastusjärjestelmän aikana on yh-
distykseen liittynyt vuodesta 1997 lukien yhteensä 35 uutta jäsentä.

Yhdistys on kahdenkymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä kuntatalouden ja -tarkas-
tuksen asiantuntijatahoista. Yhdistyksen järjestämä koulutustoiminta on koettu ns. täsmäkoulutukseksi,
mikä onkin ollut järjestäjien tavoitteena. Koulutuspäivien suosio onkin viime vuosina kasvanut. Kaiken
kaikkiaan 20-vuoden ikään varttunut Kuntatarkastajat ry voi luottavaisin mielin kääntää toiminnassaan
lehden uudelle vuosikymmenelle ja vuosituhannelle.”

Toiminta vuosina 2000-2003

Uudella vuosituhannella yhdistyksen toiminta jatkui vakiintuneena. Hallituksen puheenjohtajuudesta
näytti muodostuvan viiden toimintavuoden mittainen käytäntö. Kaupunginreviisori Erkki Eskola il-
moitti viisivuotiskauden riittävän ja vuosikokouksessa 30.5.2000 Kuntatalolla uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Espoon sisäisestä tarkastuksesta tarkastusjohtaja Matti Pihlajisto.

Opintopäivät järjestettiin 16.-17.11.2000 Hämeenlinnassa Sokos hotelli Vaakunassa. Luennoitsijoina
toimivat mm. lakimiessihteeri Minna Hammarberg kilpailuneuvostosta, neuvotteleva virkamies Seppo
Juntti (Kilan kuntajaoston pj.) sekä erikoistutkija Heikki Helin Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Jo vakiintuneen käytännön mukaan isäntäkaupunki järjesti vastaanoton Hämeenlinnan Raatihuoneella,
jossa isäntänä toimi Hämeenlinnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kalevi Rajala. Opintopäiville
osallistui 51 henkeä.

Edunvalvontaa hoidettiin mm. antamalla Valtionvarainministeriölle pyydetty lausunto JHTT-tutkintoon
vaadittavasta työkokemuksesta. Lisäksi vuonna 2000 aloitettiin vuonna 2001 toteutettavan ulkomaisen
opintomatkan valmistelu. Jäsenmäärä vuoden 2000 lopussa oli 107.

Vuonna 2001 toteutettiin yhdistyksen historian ensimmäinen varsinainen ulkomainen opintomatka, jos
aiempia Ruotsissa käyntejä ei oteta huomioon. Brysseliin ja Luxemburgiin suuntautunut opintomatka
tehtiin 19.-23.9.2001. Matkalle lähtijöiden joukko jouduttiin rajaamaan käytännön syistä 28 henkeen,
vaikka enemmänkin lähtijöitä olisi ollut. Lähtijät otettiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Matka-ohjelma oli tiukka mutta antoisa. Tutustumiskohteina Brysselissä olivat Suomen Kunta-
liiton Brysselin toimisto, Euroopan parlamentti, Alueiden komitea ja Euroopan komissio. Lu-
xemburgissa vierailtiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa sekä Euroopan yhteisöjen tuo-
mioistuimessa. Tiukkaa ohjelmaa kevensivät yhteiset ruokailut sekä mm. vierailu Villeroy &
Bochin myymälään Luxemburgissa, missä monille oli elämys nähdä kerralla niin paljon laadu-
kasta posliinitavaraa. Viikonloppuna jäi vapaata aikaa tutustua ympäristöön mieltymysten mu-
kaisesti.

Matkan aikana lanseerattiin myös yhdistyksen sihteerille uusi tyylikäs (joskin hieman itään vi-
vahtava) nimike ”pääsihteeri”, jota aluksi kaavailtiin käytettäväksi vain ulkomaanmatkojen yh-
teydessä. Sittemmin titteli vakiintui yleisempäänkin käyttöön.

Opintomatkasta muodostui ikimuistoinen ja riemullinen kokemus. Matkasta laadittiin osanotta-
jien yhteistyönä 34-sivuinen matkaraportti. Ulkomaisen opintomatkan vuoksi ei yhdistyksen pe-
rinteisiä koulutuspäiviä syksyllä 2001 järjestetty. Jäsenmäärä vuoden 2001 lopussa oli 105 hen-
keä.

Vuonna 2002 palattiin normaaliin rytmiin. Kuntatarkastajat ry oli mukana 4.-8.8.2002 Turussa
pidetyn 25. pohjoismaiden päällikköreviisorien kongressin järjestelyissä. Yhdistyksen jäsenistä
Bjarne Norrgrann toimi kongressin suomalaisena yhteyshenkilönä. Varayhteyshenkilönä toimi
Pirjo Hakanpää.

Perinteiset syysopintopäivät järjestettiin Kotkassa 10.-11.10.2002. Osanottajia oli 47. Luennoit-
sijoina toimivat mm. Sisäministeriön kuntaosaston ylijohtaja Cay Sevo´n sekä Kunnallisen työ-
markkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Heikki Saipio. Opintopäivien yhteydessä Kotkan kau-
punki järjesti vastaanoton uudessa meriakvaario Maretariumissa, missä isäntänä toimi Kotkan
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Olsson.

Edunvalvontaa yhdistys hoiti mm. päättämällä lähettää Suomen Kuntaliitolle kirjeen, jossa esite-
tään, että Kuntaliitto osoittaisi organisaatiostaan tahon, jonka vastuulla liitossa olisi tarkastuslau-
takuntien toimintaedellytysten ja -muotojen sekä strategisen kehittämisen tehtävät. Vastaus kir-
jeeseen oli ympäripyöreä, eikä selkeää vastuutahoa Kuntaliitossa edelleenkään ole. Jäsenmäärä
vuoden 2002 lopussa oli 105 henkeä.

Perinteiset syysopintopäivät järjestettiin jälleen Lahdessa Kauppahotelli Grandissa
9.-10.2003. Osanottajia oli ennätykselliset 58 henkeä. Luennoitsijoina toimivat mm. työmarkki-
najohtaja Jouni Ekuri sekä Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapio Luttinen. Opinto-
päivien yhteydessä Lahden kaupunki järjesti vastaanoton kaupungintalolla, missä isäntänä toimi
Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti E Rantanen.

Edunvalvontaa yhdistys hoiti jäsentensä kautta mm. osallistumalla tilintarkastuslain muutosta
koskevaan valmisteluun. Huolen aiheena on ollut ennen kaikkea JHTT-tarkastajien asema jat-
kossa. Jäsenmäärä vuoden 2003 lopussa oli noussut jo 115 henkeen.

Toiminta vuosina 2004-2008

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlia vietettiin juhlaseminaarin merkeissä 14.-15.10.2004 Tampereella
hotelli Ilveksessä. Seminaariin osallistui ennätykselliset 68 henkeä. Luennoitsijoina toimivat
mm. ylijohtaja Cay Sevo´n, professori Salme Näsi sekä tilintarkastajat Jarmo Lohi ja Eero Pre-
pula. Yhdistyksen perustajajäsen Vesa Ikäheimo esitti muistelon yhdistyksen 25-vuotiselta tai-
paleelta.
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Ensimmäiset yhdistykselle teetetyt pöytästandaarit luovutettiin perustajajäsenille Esko Lehtiselle ja
Vesa Ikäheimolle, puheenjohtajille Pirjo Hakanpäälle, Erkki Eskolalle ja Matti Pihlajistolle sekä sihtee-
reille Markku Toivoselle ja Reijo Ollikalle. Tampereen kaupunki järjesti vastaanoton juuri saneeratulla
Raatihuoneella, missä isäntänä toimi johtaja Juha Yli-Rajala. Juhlaillallinen nautittiin ravintola Hä-
meensillassa.

Vuoden aikana yhdistys osallistui mm. JHTT-lain tarkistamista koskevaan valmisteluun sekä ”Hyvä ti-
lintarkastustapa julkishallinnossa” -suosituksen päivittämiseen. Jäsenmäärä vuoden 2004 lopussa oli
121.

Vuonna 2005 yhdistyksen vetovastuu siirtyi viiden vuoden pestin jälkeen Matti Pihlajistolta Pirjo Ha-
kanpäälle. Vuosikokous valitsi Pirjon 18.5.2005 puheenjohtajan tehtävään jo toistamiseen yhdistyksen
historian aikana. Edellinen puheenjohtajakausi oli vuosina 1990-95.

Perinteiset syysopintopäivät järjestettiin 13.-14.10.2005  pitkästä aikaa pääkaupunkiseudulla, kun Van-
taa toimi isäntäkaupunkina. Opintopäivien pitopaikkana oli Sokos-hotel Vantaa. Osanottajia oli  61 hen-
keä. Luennoitsijoina toimi 9 asiantuntijaa, joista mainittakoon mm. europarlamentaarikko Alexander
Stubb ja professori Paul Lillrank. Vantaan kaupunki järjesti vastaanoton kokouspaikalla. Kaupungin ter-
vehdyksen yhdistykselle esittivät Vantaan kaupunginjohtaja Juhani Paajanen ja tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja Seija Viljamaa.

Edunvalvontaa yhdistys hoiti mm. antamalla lausunnot valtionvarainministeriölle JHTT-tutkintoon vaa-
dittavista opinnoista ja käytännön kokemuksesta. Jäsenmäärä vuoden 2005 lopussa oli 121.

Yhdistyksen toiminnassa vuoden 2006 päätapahtuman oli opintomatka Benelux-maihin 11.-15.10.2006.
Osanottajajoukko jouduttiin käytännön syistä rajaamaan ja matkalle osallistui 29 jäsentä, jotka otettiin
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomatkan ohjelmassa oli keskiviikkona Brysselissä tutustuminen Suo-
men Kuntaliiton Brysselin toimistoon, Euroopan Komission sisäiseen tarkastukseen sekä Euroopan Par-
lamenttiin. Parlamentissa tavattiin jälleen mm. Alexander Stubb. Torstaina matka jatkui Luxemburgiin,
missä kohteena oli Euroopan Tilintarkastustuomioistuin ja Investointipankki. Perjantaina siirryttiin Hol-
lantiin Maastrichtiin, missä tutustumiskohteena oli EIPA (European Institute of Public Administration)
sekä Limburgin maakuntahallinto. Viikonloppuna jäi vapaata aikaa omatoimisille aktiviteeteille. Opin-
tomatka oli onnistunut ja siitä laadittiin osanottajien yhteistyönä 41-sivuinen matkaraportti. Opintomat-
kan vuoksi yhdistyksen omia perinteisiä opintopäiviä ei vuonna 2006 järjestetty. Jäseniä osallistui
JUTTA-seminaariin, joka järjestettiin VHT ry:n, JHTT ry:n sekä Kuntatarkastajat ry:n yhteisseminaa-
rina Lahdessa 23.-24.11.2006.

Edunvalvontaa yhdistys hoiti mm. antamalla lausunnot valtionvarainministeriölle JHTT-lautakunnan
maksullisista suoritteista sekä kuntien kirjanpitohenkilöstön ammattitutkinnon (KuntaKLT) tarpeesta.
Lisäksi yhdistys pyrki jäsenkuntansa kautta aktiivisesti vaikuttamaan tilintarkastuslain muuttamista kos-
kevan lakiesityksen käsittelyyn mm. Eduskunnan talousvaliokunnassa.

Yhdistykselle avattiin kesällä 2006 internet-sivut: www.kuntatarkastajat.fi . Jäsenmäärä vuoden 2006
lopussa oli 124.

Vuoden 2007 päätapahtumana olivat perinteiset syysopintopäivät, jotka pidettiin 11.-12.10.2007 hotelli
Hamburger Börsissä Turussa. Opintopäiville osallistui 55 jäsentä. Luennoitsijoina toimivat professorit
Antti Paasio ja Pentti Meklin, sairaanhoitopiirin johtaja Aki Linden, arviointiylilääkäri Risto Roine, toi-
mitusjohtaja Eero Prepula, Turun tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Katri Sarlund, dosentti Mikko
Wennberg sekä omasta jäsenkunnasta varatoimitusjohtaja Pasi Leppänen ja kaupunginreviisorit Erja
Viitala sekä Juhani Tapiola. Turun kaupunki järjesti vastaanoton kaupungintalolla, missä isäntänä toimi
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Mikkola.

http://www.kuntatarkastajat.fi/
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Edunvalvonnasta yhdistys huolehti mm. antamalla lausunnot valtionvarainministeriölle JHTT-
järjestelmän kehittämishankkeen loppuraportista sekä JHTT-opintoasetuksen siirtymäsäännök-
sen jatkamisesta. Yhdistyksen jäsenposti ryhdyttiin vuonna 2007 lähettämään sähköpostitse. Jä-
senmäärä vuoden 2007 lopussa oli 124.

Vuonna 2008 palattiin pitkästä aikaa kahden koulutustapahtuman järjestämiseen. 13.5.2008 jär-
jestettiin Helsinki Congress Paasitornissa opintopäivä, jossa luennoitsijana toimivat tilintarkas-
taja Heikki Timonen PwC Julkistarkastus Oy:stä, specialist partner Mika Pohjonen asianajajatoi-
misto Hannes Snellman Oy:stä, tilintarkastaja Tiina Lind Ernst & Young Julkispalvelut Oy:stä,
tarkastuspäällikkö Jussi Perttola Vaasan kaupungilta, tilintarkastaja Esko Säilä KPMG Kunta
Oy:stä sekä tarkastuspäällikkö Markus Kiviaho Audiator Oy:stä. Opintopäivään osallistui 43
henkilöä. Opintopäivän jälkeen pidettiin yhdistyksen vuosikokous.

Perinteiset syysopintopäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Savon sydämessä, Kuopiossa 13.-
14.11.2008 hotelli Puijonsarvessa. Opintopäiville osallistui 45 henkilöä. Luennoitsijoina toimi-
vat Kuopion seudun hankintajohtaja Leena Piekkola, Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläi-
nen, Kuopion tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Toivo Yläjärvi, Lahden kaupunginreviisori
Juhani Tapiola, PwC Julkistarkastus Oy:n toimitusjohtaja Outi Koskinen, Kuopion yliopiston
professori Juha Kinnunen, Tampereen tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen, KPMG Oy:n tieto-
turva-asiantuntija Matti Järvinen sekä Tuokko Tilintarkastus Oy:stä partneri Helge Vuoti. Kuo-
pion kaupunki järjesti vastaanoton kaupungintalolla. Isäntänä toimi kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Leila Savolainen.

Edunvalvonnasta yhdistys huolehti mm. antamalla seuraavat pyydetyt lausunnot:
- 30.01.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle tilintarkastajien hyväksymisvaatimusten uudistami-
sesta,
- 22.02.2008 valtiovarainministeriölle JHTT -säädösten tarkistamistyöryhmän muistiosta,
- 27.08.2008 keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen laadunvarmis-
tuksen valvonnan järjestämisestä,
- 15.10.2008 valtiovarainministeriölle lakiesityksestä JHTT-lain muuttamiseksi.

Jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa kasvanut jo 132 henkeen.

30-vuotias Kuntatarkastajat ry juhlavuonna 2009

Merkittävään 30-vuoden ikään varttunutta yhdistystä juhlittiin perinteisten opintopäivien mer-
keissä Tampereella hotelli Ilveksessä 8.-9.10.2009. Tuolloin todettiin, että

”Kuntatarkastajat ry:tä voidaan pitää jo varsin vankat perinteet omaavana kunnallista tarkastus-
työtä tekevien henkilöiden edunvalvontayhdistyksenä. Suomi on yhdistysten luvattu maa. Tästä
huolimatta Kuntatarkastajat ry:een liittyy tiettyjä erityispiirteitä, minkä vuoksi sitä voidaan pitää
aivan erityisenä yhdistyksenä.

Kuntatarkastajat ry:n jäseneksi voivat tulla kaikki päätoimisesti kunnallishallinnon ja -talouden
tarkastustyötä tekevät henkilöt. Jäsenyys ei edellytä esim. tilintarkastusalan auktorisointeja, ku-
ten tarkastusalan yhdistyksissä yleensä. Yhdistyksen jäsenkunnasta löytyykin hyvin laaja-alaista
asiantuntemusta. Esimerkkinä mainittakoon mm. sairaanhoitopiirien tarkastajat, jotka ovat alusta
lukien olleet oma tärkeä ryhmänsä yhdistyksen jäsenkunnassa.
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Vuoden 1997 alusta alkanut uusi kunnallinen tilintarkastusjärjestelmä on tuonut lisää tekijöitä kuntatar-
kastuksen saralle. Yhdistyksen aktiivinen toiminta ja varsinkin räätälöity koulutustarjonta lienee ollut se
tekijä, mikä on houkuttanut uusia kuntatarkastajia mukaan yhdistyksen toimintaan. Vielä 1990-luvun
puolivälissä yhdistyksen jäsenmäärä seilasi sadan kahta puolta. Hallitus pääsi viettämään sadan ylitys-
juhlia lähes joka kokouksessa. Tällä hetkellä jäsenmäärä on noussut jo 144 henkilöön. Jäsennumerot on
annettu juoksevasti alusta lähtien. Viimeksi liittyneen jäsennumero on 303.

Jäsenkunta jakautui vuonna 2009 seuraavasti:

v. 2009 v. 1999

tilintarkastusyhtiöiden henkilöstö 34 %  36 %
tarkastuslautakuntien alainen henkilöstö 31 %  27 %
sisäisen tarkastuksen henkilöstö 26 %  26 %
sairaanhoitopiirien tarkastushenkilöstö   8 %  10 %
muut   1 %    1 %

Jäsenkunnasta on miehiä 51 %  61 %
ja naisia 49 %  39 %

Jäsenkunnan keski-ikä on 52 vuotta. Tulevaisuuden trendi on, että jäsenkunta edelleen naisvaltaistuu ja
nuorentuu. Tämä ei liene huono asia.”

Toiminta vuosina 2010-2014

Vuonna 2010 järjestettiin kaksi koulutustapahtumaa. Kevätopintopäivä ja vuosikokous pidettiin
20.5.2010 Helsinki Congress Paasitornissa. Luennoitsijana toimivat hallitusneuvos Marja-Leena Rinki-
neva työ- ja elinkeinoministeriöstä, projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta, ylitarkastaja Janne Mykrä
kansallisarkistosta, pääjohtaja Mirjami Laitinen verohallituksesta, johdon laskentatoimen asiantuntija
Kari Laakoli Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta sekä varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen
Kuntaliitosta. Opintopäivään osallistui 46 henkilöä.

Perinteiset syysopintopäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Jyväskylässä 7.-8.10.2010 hotelli
Alexandrassa. Opintopäiville osallistui 52 henkilöä. Ensimmäisen opintopäivän luennoitsijoina toimivat
pääjohtaja Tuomas Pöysti valtiontalouden tarkastusvirastosta, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen
Suomen Kuntaliitosta, tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Rovaniemen kaupungilta, kaupunginrevii-
sori Erja Viitala Tampereen kaupungilta ja Juhani Tapiola Lahden kaupungilta, muutosjohtaja Risto
Kortelainen Jyväskylän kaupungilta, projektipäällikkö Riitta Pylvänen Jykes Oy:stä sekä palveluseteli-
asiantuntija Mareena Löfgre´n Smartum Oy:stä.

Toisen opintopäivän luennoitsijoina toimivat kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä Perlacon Oy:stä,
ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä, professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta
sekä johtaja Martti Virtanen kilpailuvirastosta. Yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa oli vuo-
den aikana yhteensä 98 osanottajaa.

Yhdistyksen hallitus päätti 9.6.2010 anoa hallituksen puheenjohtajalle Pirjo Hakanpäälle revisioneuvok-
sen arvonimeä. Tasavallan presidentti myönsi arvonimen 26.11.2010. Jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa
oli 137.
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Vuoden 2011 aikana järjestettiin kaksi koulutustapahtumaa: opintopäivä Helsingissä touko-
kuussa ja ulkomainen opintomatka lokakuussa. Helsinki Congress Paasitornissa pidettiin jälleen
opintopäivä ja vuosikokous 19.5.2011. Opintopäivässä luennoivat ministeri Lauri Tarasti, vt. toi-
minnanjohtaja Maj-Lis Steiner KHT -yhdistyksestä, arvonlisäveroasiantuntija Marko Ojala
KPMG Oy:stä, lakiasiain johtaja Arto Sulonen Suomen Kuntaliitosta sekä hallintojohtaja Kirsi
Mononen Audiator Oy:stä. Opintopäivään osallistui 49 henkilöä.

Yhdistyksen historian kolmas ulkomainen opintomatka toteutettiin Brysseliin ja Luxemburgiin
12.-16.10.2011. Edelliset opintomatkat samoille seuduille olivat vuosina 2001 ja 2006. Opinto-
matkan osanottajamäärä oli käytännön syistä rajattu ja lopulta matkaan osallistui 29 jäsentä.
Opintomatkan ohjelmassa oli tutustuminen Brysselissä Kuntaliiton ja Helsingin EU-toimiston
tehtäviin, Suomen pysyvään edustustoon sekä Euroopan parlamenttiin ja komissioon. Luxem-
burgissa tutustumiskohteina olivat EU:n tilintarkastustuomioistuin ja EU:n yleinen tuomioistuin.
Vierailukohteissa tavattiin mm. suomalaiset europarlamentaarikot Satu Hassi, Ville Itälä ja Sirpa
Pietikäinen sekä tilintarkastustuomioistuimessa sen suomalaisjäsen Olavi Ala-Nissilä. Opinto-
matkasta laadittiin matkaraportti, joka toimitettiin kaikille yhdistyksen jäsenille. Opintomatkan
vuoksi ei kotimaassa järjestetty syksyn opintopäiviä. Jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa oli 140.

Vuonna 2012 järjestettiin jälleen jo vakiintuneen käytännön mukaisesti kaksi koulutustapahtu-
maa. Kevään opintopäivä pidettiin 15.5.2012 Helsinki Congress Paasitornissa. Opintopäivässä
toimivat alustajina varatoimitusjohtaja Esa Kallio Kuntarahoitus Oyj:stä, toimitusjohtaja Ulla-
Maija Lakonen Oy Audiarev Ab:sta, rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen kaupungilta,
yksikön johtaja Piia-Tuulia Rauhala Tekes:iltä, markkinaoikeussihteeri Jukka Koivusalo Mark-
kinaoikeudesta sekä johtava lakimies Kirsi Mononen Suomen Kuntaliitosta. Opintopäivään osal-
listui 45 henkeä.

Opintopäivän jälkeen pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen hallituksen puheenjohta-
jana pitkään ja kahteen otteeseen toiminut Pirjo Hakanpää ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä
tehtävään. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tampereen kaupunginreviisori Erja Viitala.

Perinteiset syysopintopäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Lappeenrannassa 11.-12.10.2012.
Osanottajia oli 53. Ensimmäisen opintopäivän luennoitsijoina toimivat isäntäkaupunkia edusta-
vat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää, kehitysjohtaja Markku Heinonen ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Antti Kaarna. Muita luennoitsijoita olivat kehitysjohtaja Olli
Ainasvuori Kunnan Taitoa Oy:stä, HT Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta ja tarkastus-
päällikkö Rauni Väänänen-Sainio Oulun kaupungilta.

Toisen opintopäivän luennoitsijoina toimivat kehittämispäällikkö Sari Korento Suomen Kunta-
liitosta, apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski Lappeenrannan kaupungilta, talousjohtaja
Kai Roslakka Imatran kaupungilta, toimitusjohtaja Pentti Itkonen EKSOTE -kuntayhtymästä
sekä palvelupäällikkö Päivi Ahonen Lappeenrannan kaupungilta.

Kuntatarkastajat ry toimi taustayhteisönä 18.-21.8.2012 Helsingissä järjestetyn pohjoismaisen
päällikköreviisorikonferenssin järjestämisessä. Osanottajia oli 14 Suomesta, 13 Norjasta, 13
Tanskasta ja 8 Ruotsista. Suomen kontaktihenkilöinä ja järjestelyvastaavina toimivat Kuntatar-
kastajat ry:n jäsenet Pirjo Hakanpää ja Martin Slotte. Konferenssin suomalaiset osanottajat oli-
vat myös pääosin yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen jäsenmäärä ylitti ensimmäisen kerran 150
jäsenen rajapyykin (jäsenmäärä 150).

Vuonna 2013 kevätopintopäivä järjestettiin jo kuudetta kertaa peräkkäin Helsinki Congress Paa-
sitornissa 7.5.2013. Opintopäivässä toimivat alustajina tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, joh-
tava lakimies Kirsi Mononen Suomen Kuntaliitosta, hallintolakimies Aarre Tähti HUS -kuntayh-
tymästä sekä kaupunginlakimies Sami Sarvilinna Helsingin kaupungilta. Opintopäivään osallis-
tui 46 henkeä.
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Syysopintopäivät pidettiin ensimmäistä kertaa pohjolan pääkaupungissa Rovaniemellä kuulussa hotelli
Pohjanhovissa. Opintopäivät järjestettiin pidemmän matkan vuoksi poikkeuksellisesti kahden yöpymi-
sen sessiona 16.-18.10.2013. Osanottajia oli 42. Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului ryhmätöiden
alustus. Ryhmätyöt otettiin pitkästä aikaa ohjelmaan. Illalla oli ohjelmassa tutustuminen Joulupukin
maahan napapiirillä ja Lapin eksotiikkaan kotaillallisella.

Toisen opintopäivän ohjelma alkoi Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvosen katsauksella Rovanie-
men kaupungin kuulumisiin. Tämän kuultiin hotelli Pohjanhovin edustajalta historiikin Pohjanhovin vä-
rikkäistä vaiheista. Muut päivän luennoitsijat olivat maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta, profes-
sori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Alaoja Pellon kun-
nasta sekä johtaja Ilkka Haataja hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK:sta. Toisen päivän luento-
osuuksien jälkeen kokoonnuttiin viiteen ryhmään ennalta tehdyn jaon mukaisesti. Ryhmätyön aiheet kä-
sittelivät tarkastuslautakunnan työtä, tilintarkastajan työtä sekä sisäisen tarkastuksen ja valvonnan tehtä-
viä. Toisen opintopäivän iltaohjelmassa oli Rovaniemen kaupungin vastaanotto kaupungintalossa val-
tuuston 1. varapuheenjohtaja Liisa Ansalan emännöimänä. Iltaohjelma päättyi perinteisesti yhteiseen
illalliseen Pohjanhovissa.

Kolmas opintopäivä alkoi ryhmätyön vetäjien esitellessä ryhmätöiden tulokset. Tämän jälkeen kuultiin
Rovaniemen kaupunginlakimies Pekka Lemmetyn ja Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ai-
nasojan esitykset.  Jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa oli 162.

Vuonna 2014 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajuus vaihtui jälleen. Erja Viitala jättäytyi tällä erää
pois puheenjohtajan tehtävästä, toimiessaan Kärkölän va. kunnanjohtajana. Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Reijo Ollikka. Tämä merkitsi sitä, että yhdistykselle oli saa-
tava uusi sihteeri-taloudenhoitaja. Tehtävään valittiin BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja ja aluejohtaja
Minna Ainasvuori.

Vuoden aikana järjestettiin jälleen kaksi koulutustapahtumaa: opintopäivä Helsingissä toukokuussa ja
syysopintopäivät lokakuussa Vaasassa. Kuntatarkastajat ry:n jäsenet osallistuivat 15.5.2014 JHTT-
yhdistyksen järjestämään opintopäivään Helsingissä hotelli Hiltonissa. Opintopäivään osallistui 52 Kun-
tatarkastajat ry:n jäsentä. Opintopäivän yhteydessä pidettiin yhdistyksen vuosikokous.

Perinteiset syysopintopäivät pidettiin Vaasassa 2.-3.10.2014. Osanottajia oli 58. Runsas osanottaja-
joukko sai opintopäivillä katsauksen monista ajankohtaisista asioista, kuten kuntalakiuudistuksesta, ta-
lous- ja toimintatilastoon tulevista muutoksista, kuntastrategian arvioinnista sekä konsernitilinpäätöksen
ja sisäisen valvonnan tarkastamisesta käytännössä. Alustajina toimivat mm. professori Eija Mäkinen,
tutkijatohtori Annukka Jokipii ja professori Jarmo Vakkuri.

Ensimmäinen opintopäivä huipentui Vaasan kaupungin vastaanottoon hienoissa puitteissa Maaherranta-
lolla. Tilaisuudessa kuultiin myös laadukasta musiikkia tarkastuspäällikkö Matti Rosvallin esiintyessä
itse big band -orkesterinsa kanssa. Iltaohjelma päättyi perinteisesti yhteiseen illalliseen, jonka yhtey-
dessä juhlistettiin myös yhdistyksen 35-vuotista taivalta.

Yhdistys antoi vuoden aikana lausunnot kahdesta tärkeästä lakiluonnoksesta; kuntalaista ja tilintarkas-
tuslaista. Jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 167.

Vuonna 2015 kevätopintopäivä ja vuosikokous pidettiin Helsingissä Kuntatalolla 12.5.2015. Opintopäi-
vässä käsiteltiin mm. kuntatalouden näkymiä, sote-uudistusta, tilintarkastuslakia sekä riskienhallintaa ja
esteellisyyttä.
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Syysopintopäivät pidettiin Turussa 1.-2.10.2015. Osanottajia oli 60. Opintopäivillä käsiteltiin
mm. tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laatua arvioinnissa, julkisen sektorin tuotta-
vuutta, ajankohtaisia kirjanpitoasioita sekä hyvää hallintoa ja johtamistapaa uuden kuntalain va-
lossa. Opintopäivien ”tähtiesiintyjänä” oli Juhani ”Tami” Tamminen. Hän piti esityksen siitä,
millä askelmerkeillä päästään voittajaksi.

Opintopäivät huipentuivat kaupungin vastaanottoon ja illalliseen. Jäsenmäärä vuoden 2015 lo-
pussa oli 173.

Vuonna 2016 Vuoden aikana järjestettiin kaksi koulutustapahtumaa: opintopäivä Helsingissä
toukokuussa ja opintomatka Brysseliin ja Lontooseen marraskuussa.

Kevään opintopäivässä 11.5.2016 Paasitornissa käsiteltiin jäsenistölle ajankohtaisia asioita, mm.
uutta tilintarkastusjärjestelmää, kirjanpitolain muutoksia, maakuntalain valmistelua, viranhalti-
joiden oikeusturvaa organisaatiomuutoksissa, tuloksellisuuden mittaamista sekä julkishallinnon
tarkastuksen yhdistystoiminnan tulevaisuutta.

Kuntatarkastajat ry:n historian neljäs ulkomainen opintomatka toteutettiin Brysseliin ja Lontooseen
16.-20.11.2016. Matka oli käytännön syistä rajattu korkeintaan 35 yhdistyksen jäsenelle. Kiintiötä
kasvatettiin hieman aiemmista opintomatkoista (max.30 osanottajaa). Lähes kaikki halukkaat mah-
tuivat mukaan matkalle. Edelliset opintomatkat Brysseliin ja ympäristöön toteutettiin vuosina 2001,
2006 ja 2011. Nyt haluttiin hieman laajentaa kokemuspiiriä. Matkakohteeksi otettiin Brysselin li-
säksi myös Lontoo. Näille Kuntatarkastajat ry:n neljälle viiden vuoden välein järjestetylle opinto-
matkalle on osallistunut yhteensä yli 100 yhdistyksen jäsentä.

Ensimmäisessä vierailukohteessa Brysselissä EU:n alueiden komiteassa opintomatkalaiset saivat
kuulla, että espoolainen Markku Markkula oli ensimmäisenä suomalaisena valittu alueiden komi-
tean puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaa itseään matkalaiset eivät kuitenkaan onnistuneet tapaamaan.
Euroopan parlamentissa kirkastui kokonaiskuva EU:n valtaisasta valmistelu- ja päätöksentekoko-
neistosta. Edustaja Sirpa Pietikäinen oli rakentanut esityksensä kuulijoiden lähtökohdat hyvin huo-
mioiden. Euroopan komissiossa vierailu suuntautui komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen
kabinettiin. Isäntänä toimi kabinetin korkein virkamies, kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi.

Kahden Brysselissä vietetyn tiiviin opintopäivän jälkeen opintomatkaseurue jatkoi Lontooseen.
Matka suoritettiin junalla Englannin kanaalin ali. Lontoossa virallinen ohjelma alkoi tutustumisella
National Audit Officeen ja sen ”value for money” tarkastukseen. Viimeinen ohjelmaosio oli vie-
railu paikalliseen Deloitte -tilintarkastusyhtiöön. Yhtiön partnerit kertoivat ”salaista tietoa” Bre-
xitin arvioiduista vaikutuksista Englannin tulevaisuudennäkymiin.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 186.

Vuosi 2017 oli yhdistyksen toimihenkilörintamalla vaihdosten vuosi. Hallituksen puheenjohtajuus
vaihtui jälleen, kun Reijo Ollikka ilmoitti luopuvansa tehtävästä. Puheenjohtajaksi valittiin uudel-
leen kuntajohtajan pätkätyöstä tarkastusalalle palannut Erja Viitala. Myös yhdistyksen sihteeri-ta-
loudenhoitaja Minna Ainasvuori ilmoitti luopuvansa tehtävästä. Uudeksi sihteeriksi valittiin lopulta
Jyväskylän kaupunginreviisori Tarja Saarelainen.

Vuosikokous ja kevätopintopäivä järjestettiin Helsingissä hotelli Pasilassa 17.5.2017 yhdessä
JHTT-yhdistyksen kanssa. Opintopäivässä käsiteltiin maakuntauudistusta, tilintarkastuksen laadun-
valvontaa, julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa käytännössä sekä kuntien johdannaisia.
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Syksyn opintopäivät pidettiin poikkeuksellisesti Tallinnassa 7.-8.9.2017. Osanottajia oli 46. Opintopäivien
luennoitsijat olivat pääosin yhdistyksen omasta jäsenkunnasta. Jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 195.

Vuonna 2018 vuosikokous ja puolikas kevätopintopäivä pidettiin jälleen Helsingissä Paasitornissa
22.5.2018. Vuosikokouksessa päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi Julkishallinnon tarkastajat ry:ksi. Muu-
tos tehtiin vireillä olevan sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi. Tavoitteena oli, että mahdollisesti syntyvän
maakuntahallinnon tarkastustoimintoihin osallistuvat henkilöt voivat olla jatkossa myös yhdistyksen jäse-
nenä. Samalla muutettiin yhdistyksen sääntöjä mm. niin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat varsinaisia jä-
seniä. Aiemminhan varajäsenet olivat varsinaisten jäsenten tavoin osallistuneet säännönmukaisesti halli-
tuksen kokouksiin.

Yhdistyksen sihteeri-taloudenhoitaja vaihtui jälleen. Uudeksi sihteeriksi valittiin taloustarkastaja Katri
Ranta Espoon kaupungin sisäisestä tarkastuksesta.

Syysopintopäivät pidettiin Porissa 4.-5.10.2018. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen avasi opinto-
päivät. Alustajina toimivat mm. aluetutkija Timo Aro sekä Porin kaupungin ja yliopiston edustajia. Ensim-
mäisen opintopäivän ilta huipentui kaupungin vastaanottoon ja illalliseen.  Osanottajina oli peräti 73 hen-
keä.

Yhdistyksen talous koheni vuonna 2018 merkittävästi, kun Julkishallinnon tarkastajat ry sai lakkautetun
JHTT-yhdistyksen varoista sovittuna jako-osuutena noin 10 500 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden
lopussa 192.

40-vuotias yhdistys juhlavuonna 2019

Juhlavuosi alkoi opintopäivällä ja vuosikokouksella jo vakiintuneessa paikassa Paasitornissa Helsin-
gissä 22.5.2019. Opintopäivän ohjelmassa oli mm. ajankohtaista asiaa verotuksesta, ammattikoulutuk-
sen rahoituksesta, kuntien kirjanpidosta sekä säätiöiden toiminnasta. Juhlavuoteen virittäydyttiin maljan
nostolla. Lisäksi jaossa oli jäsenkunnalle yhdistyksen nimellä painatettuja kangaskasseja.

Yhdistyksen puheenjohtajuus vaihtui. Erja Viitala ilmoitti luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä. Uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin Espoon kaupunginreviisori Virpi Ala-aho.

Syksyn opintopäivillä merkittävään 40 vuoden ikään varttunutta yhdistystä juhlitaan perinteisten opinto-
päivien merkeissä samoin kuin kymmenen vuotta sitten Tampereella hotelli Ilveksessä 19.-20.9.2019.

Yhdistyksen jäsenmäärä on koulutuspäivien kynnyksellä 196 jäsentä. Onkin mahdollista, että 200 jäse-
nen rajapyykkiä päästään juhlimaan jo koulutuspäivien yhteydessä. Jäsennumerot on annettu juokse-
vasti yhdistyksen perustamisesta lähtien. Viimeksi liittyneen jäsennumero on 463.

Jäsenmäärän kehitys yhdistyksen perustamisesta lähtien:

5 vuotta (1984)                71
10 vuotta (1989)   90 (+ 19 jäsentä)
15 vuotta (1994)   96 (+  6 jäsentä)
20 vuotta (1999) 103 (+  7 jäsentä)
25 vuotta (2004) 121 (+ 18 jäsentä)
30 vuotta (2009) 144 (+ 23 jäsentä)
35 vuotta (2014) 170 (+ 25 jäsentä)
40 vuotta (2019)               196 (+ 26 jäsentä)



16

Yhdistyksen jäsenkunta jakautuu elokuussa 2019 seuraavasti:

v. 2019 v. 2014 v. 2009 v. 1999
Yhtiöt 39 % 36 % 34 % 36 %
Kuntien ulkoinen 25 % 30 % 31 % 27 %
Kuntien sisäinen 22 % 24 % 26 % 27 %
Sairaanhoitopiirit 8 % 7 % 8 % 9 %
Muut 6 % 3 % 1 % 1 %

Naisia 58 % 52 % 49 % 39 %
Miehiä 42 % 48 % 51 % 61 %

Yhdistys on vakiinnuttanut paikkansa kuntatarkastusalan merkittävänä toimijana ja voimien ko-
koajana. Yhdistyksen ääntä kuunnellaan. Lausuntopyynnöt alan lainsäädäntöasioissa tulevat ny-
kyisin automaattisesti. Aiemminhan yhdistys antoi lausuntoja usein pyytämättäkin.

Yhdistyksen jäsenet voivat hyvällä syyllä onnitella itseään juhlavuonna 2019. Julkishallinnon
tarkastajat ry jatkaa toimintaansa dynaamisella otteella uudelle vuosikymmenelle

Yhdistyksen arkistoista koonnut Reijo Ollikka
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