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Perustamishistoriaa
Tilintarkastusalan aatteellinen järjestötoiminta maassamme alkoi jo ennen itsenäisyyden
alkua kun vuonna 1912 maahan perustettu Suomen Reviisoriyhdistys ryhtyi hyväksymään
tilintarkastajia valtakunnassa. Tehtävä siirtyi vuonna 1925 Keskuskauppakamarin tarkoitusta varten perustamalle tilintarkastajalautakunnalle. 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. Suomen Kunnallisliitto aloitti tilintarkastuspalvelujen antamisen
vuonna 1926, Suomen Kaupunkiliitto vuonna 1926 ja Finlands Svenska Kommunförbund
vuonna 1946.
Useissa yhteyksissä 1970 -luvun loppupuolella kunnallisten ammattitilintarkastajien keskuudessa viriteltiin 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 pidetyt kaupunginreviisorien neuvottelupäivät, joilla yhdistyksen perustamisesta
sovittiin.
Perustamiskokous
Yhdistyksen perustava kokous oli kutsuttu koolle 2.10.1979 Kaupunkiliiton kokoushuoneeseen, Bulevardi 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 yhdyssiteeksi yhdistyksen: Kunnalliset Tilintarkastajat r.y. ruotsiksi Kommunala
Revisorer r.f. Edelleen kokouksessa 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.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila, varapuheenjohtajaksi Vilho
Välilä ja muiksi hallituksen jäseniksi Lassi Lappalainen, Esko Lehtinen sekä Imatran
kaupunginreviisori 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
niiden 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 6 henkilöä:
Vesa Ikäheimo, Erkki Eskola, Martin Eklund, Isto Lehtinen, 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 jäsentä, joten jäsenkuntaa ei alkuvuosina saatu kartutettua aivan toivotusti. Vuoden
1981 toimintasuunnitelmassa pyrittiin lisäksi yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksien
raivaamiseen ja vaikuttamaan itse tilintarkastuksen kehittämiseen.
Vaikutusmahdollisuuden turvaamiseksi tavoitteeksi otettiin yhdistyksen edustuksen saaminen komiteoihin, lautakuntiin ja muihin kollegiaalisiin toimialan asioita valmisteleviin
asiantuntijaelimiin. Lisäksi pyrittiin luomaan yhteistyösuhteet muihin tilintarkastajajärjestöihin, kunnallisiin keskusliittoihin ja valtion viranomaisiin, viimeksi mainituista ennen
kaikkea Sisäasiainministeriöön sekä Kauppa ja teollisuusministeriöön.
Itse vaikuttamisen kannalta tärkeimpinä tavoitteina oli osallistuminen tilintarkastajien
auktorisointijärjestelmän luomiseen, kunnallisen laskentatoimen ja tilintarkastuksen kehittämiseen, kunnallislain uudistuksiin sekä tilintarkastustavan ja tilintarkastajatavan
kehittämisen kartoitukseen 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 tehtäviä kunniakkaasti peräti lähes 17 vuotta.
Toimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Jäsenkunnalle otettiin vastuuvakuutus vuonna 1982.

Lisäksi päätettiin aloittaa oma koulutustoiminta. Jäsenmäärä vuoden 1982 lopussa oli 67
henkilöä.
Toiminta vuosina 1983-1985
Yhdistyksen järjestämät ensimmäiset koulutuspäivät pidettiin Tampereella hotelli Cumuluksessa 14.-15.2.1983. Koulutuspäiville osallistui 47 henkilöä. Luennoitsijoina ensimmäisillä koulutuspäivillä toimivat osastopäällikkö Eero Prepula Keskuskauppakamarista,
tarkastusneuvos Paavo Kilo Valtiontilintarkastajista, varatoimitusjohtaja Eero Koivukoski
Suomen Kunnallisliitosta, kaupunginreviisori Pentti Oirila, oikeustieteen lisensiaatti Väinö
Kiviniitty Suomen Kaupunkiliitosta sekä ylireviisori Esko Lehtinen Suomen Kaupunkiliitosta.
Samana vuonna 12.-14.10.1983 järjestettiin Turuntien motellissa HTM-tutkintoon aikoville
valmennuskurssi. 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 Helsingistä. 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 Tolvanen ja jäseniksi Raili Mäntynen sekä Seppo Pitkänen.
Vuoden 1984 lopussa yhdistykseen kuului 71 jäsentä.
Kunnallisen tilintarkastuksen peruskurssi järjestettiin Kunnallisopistolla 9.-11.1.1985.
Osallistujia oli 23 henkilöä. Koulutuspäivien vastuuhenkilönä toimi Seppo Pitkänen. Koulutuspäivillä käsiteltiin käytännön tarkastustehtäviä kuten hallinnon ja sisäisen valvonnan
tarkastamista (Lassi Lappalainen), tositetarkastusta (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 Kalevi Erenius.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 1985 lopussa oli 74 henkilöä.
Toiminta vuosina 1986-90
Yhdistyksen järjestämä tilintarkastuksen teemapäivä pidettiin Finlandiatalossa 17.1.1986.
Teemapäivään 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 tositeja palkkatarkastusta 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.
Lausunnossa yhdistys piti kaavailtua auktorisointia hyvänä ja motivoivana korostaen sitä,
että tutkinto olisi rakennettava siten, että siihen voidaan valmistautua työn ohessa ilman
pitkiä opintovapaita.
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.
apulaiskaupunginreviisori 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
juhlaillallinen. Läsnä oli 43 jäsentä.
Toimintavuoden 1989 päättyessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 90.
Vuonna 1990 pidettiin 9.3. Hotelli Ramada Presidentissä Helsingissä tilintarkastuksen
teemapäivä "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
kiirehdittiin auktorisoinnin aikaansaamista ammattitarkastajien työn arvostuksen
lisäämiseksi ja koulutuksen aikaansaamiseksi.
Seminaari "Kehittyvä tilintarkastus" pidettiin Lahdessa Hotelli Ascotissa 15.-16.11.1990.
Osanottajia 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
kunnan tilintarkastussäännöksi. Lisäksi annettiin 13.6.1991 Julkishallinnon yhteistyöryhmälle pyydetty 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.
Yhdistyksen hallitus päätti 13.8.1992, että Kunnalliset Tilintarkastajat ry anoo OLGA:n
(Organisation for local government auditing) liitännäisjäsenyyttä. OLGA oli perustettu
kehittämään kunnallista tilintarkastusta Euroopassa ja sen olivat perustaneet kunnallisen
tilintarkastuksen yhteisöt Hollannista, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. OLGA:n tarkoituksena oli panostaa yhteiseen tutkimukseen ja tuotekehittelyyn kuntatarkastuksen alalla.
Syksyn koulutuspäivät järjestettiin Hotelli Tornissa Helsingissä 12.-13.11.1992. Osanottajia
oli 40.
Jäsenmäärä 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 Kuntien 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
Tampereessa ja kurssin ohessa yhdistyksen 15-vuotis juhlaillalliset ravintola Hämeensillassa.
Kurssille ja juhlaillallisille osallistui 35 henkilöä.
Yhdistys seurasi vuonna 1994 tiiviisti kuntalain valmistelua ja haki vaikutuskanavia lain
sisällön muutoksiin. Vuoden 1995 alusta voimaan tulevan tilintarkastuslain valmisteluun
pyrittiin myös vaikuttamaan.
Jäsenmäärä vuoden 1994 lopussa oli 96 henkilöä.

Vuonna 1995 yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vaihtui. Vuosikokouksessa 28.3.1995
uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginreviisori Erkki Eskola Tampereelta.
Yhdistys järjesti 16.-17.11.1995 Tampereella hotelli Tampereessa opintopäivät "Kunnallinen tilintarkastus 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 luonnoksista yleisohjeiksi; taseen laatiminen, tuloslaskelman
laatiminen, suunnitelman mukaiset poistot sekä rahoituslaskelman laatiminen.
Yhdistys kuului OLGA:an liitännäisjäsenenä. Pirjo Hakanpää osallistui OLGA:n kokoukseen Maarianhaminassa 18.-20.6.1996.
Jäsenmäärä vuoden 1995 lopussa oli 96.
Toiminta vuosina 1996-99
Vuonna 1996 yhdistyksen hallitus päätti tilata logon yhdistykselle. Pertti Dahlströmin
suunnittelemassa 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 tilintarkastusjärjestelmän 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 JHTTtilintarkastajia koskevaksi ja tilintarkastajatutkintojen yhdenmukaistamista.
Jäsenmäärä toimintavuoden 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.
Toimintavuoden 1997 päättyessä jäsenmäärä oli 100 henkeä.

Vuonna 1998 yhdistyksen sihteeri vaihtui. Markku Toivonen ilmoitti lopettavansa täysin
palvelleena 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 annettiin Valtiovarainministeriölle lausunnot JHTT-säädösryhmän esityksestä ja
JHTT-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Puheenjohtaja Erkki Eskola oli Eduskunnan
hallinto- ja tarkastusjaoston kuultavana JHTT-lain valmistelun johdosta.
Toimintavuoden 1998 päättyessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 103.
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlia vietettiin Turussa juuri uusitussa kylpylä- ja kongressihotelli
Caribiassa 18.-19.1999. Juhlaseminaariin osallistujamäärä oli ennätykselliset 63 henkeä.
Luennoitsijoina koulutuspäivillä toimivat mm. ylijohtaja Juhani Nummela, professorit Pentti
Meklin ja Antti Paasio sekä tilintarkastaja Eero Prepula.
Yhdistyksen pyöreitä vuosia juhlisti Turun kaupungin vastaanotto sekä sen jälkeen
juhlaillalliset kylpylähotelli Caribiassa. Yhdistyksen perustajajäsen, Revisioneuvos Esko
Lehtinen piti juhlapuheen illallisilla.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 1999 lopussa oli 103. Jäsenistä on naisia 40 ja miehiä 63.
Jäsenkunta jakautuu seuraavasti: tilintarkastusyhtiöiden palveluksessa olevat 36 %, kaupunkien tarkastuslautakuntien alainen henkilöstö 27 %, kaupunkien sisäisen tarkastuksen
henkilöstö 26 %, sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden tarkastajat 10 %,
muut 1 %.
20-vuotista yhdistystä juhlittaessa todettiin, että: ”Ensimmäinen valtuustokausi uudessa
tilintarkastusjärjestelmässä alkaa kallistua loppupuolelle. Uusitut organisaatiot on saatu
sisään ajettua. Uusia tarkastajia on palkattu niin tilintarkastusyhteisöjen kuin myös
kaupunkien palvelukseen. Kuntatarkastajat ry on onnistunut vastaamaan hyvin
muuttuneisiin olosuhteisiin. Uuden tilintarkastusjärjestelmän aikana on yhdistykseen
liittynyt vuodesta 1997 lukien yhteensä 35 uutta jäsentä. Yhdistys on kahdenkymmenen
vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä kuntatalouden ja -tarkastuksen
asiantuntijatahoista. Yhdistyksen järjestämä koulutustoiminta on koettu ns.
täsmäkoulutukseksi, mikä on 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 ilmoitti viisivuotiskauden riittävän ja vuosikokouksessa

30.5.2000 Kuntatalolla uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Espoon 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:aan henkeen, vaikka enemmänkin lähtijöitä olisi ollut.
Lähtijät otettiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matka-ohjelma oli tiukka mutta antoisa. Tutustumiskohteina Brysselissä olivat Suomen
Kuntaliiton Brysselin toimisto, Euroopan parlamentti, Alueiden komitea ja Euroopan
komissio. Luxemburgissa vierailtiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa sekä
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Tiukkaa ohjelmaa kevensivät yhteiset ruokailut
sekä mm. vierailu Villeroy & Bochin myymälään Luxemburgissa, missä monille oli elämys
nähdä kerralla niin paljon laadukasta posliinitavaraa. Viikonloppuna jäi vapaata aikaa
tutustua ympäristöön mieltymysten mukaisesti.
Matkan aikana lanseerattiin myös yhdistyksen sihteerille uusi tyylikäs (joskin hieman itään
vivahtava) nimike ”pääsihteeri”, jota aluksi kaavailtiin käytettäväksi vain
ulkomaanmatkojen yhteydessä. Sittemmin titteli on vakiintunut yleisempäänkin käyttöön.
Opintomatkasta muodostui ikimuistoinen ja riemullinen kokemus. Matkasta laadittiin
osanottajien yhteistyönä 34-sivuinen matkaraportti.
Ulkomaisen opintomatkan vuoksi ei yhdistyksen perinteisiä koulutuspäiviä syksyllä 2001
järjestetty. Jäsenmäärä vuoden 2001 lopussa oli 105 henkeä.
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.
Luennoitsijoina toimivat mm. Sisäministeriön kuntaosaston ylijohtaja Cay Sevo´n sekä
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Heikki Saipio. Opintopäivien
yhteydessä Kotkan kaupunki järjesti vastaanoton uudessa meriakvaario Maretariumissa,
missä isäntänä toimi Kotkan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Olsson.

Edunvalvontaa yhdistys hoiti mm. päättämällä lähettää Suomen Kuntaliitolle kirjeen, jossa
esitetään, että Kuntaliitto osoittaisi organisaatiostaan tahon, jonka vastuulla liitossa olisi
tarkastuslautakuntien toimintaedellytysten ja -muotojen sekä strategisen kehittämisen
tehtävät. Vastaus kirjeeseen oli ympäripyöreä, eikä selkeää vastuutahoa Kuntaliitossa
edelleenkään ole.
Jäsenmäärä vuoden 2002 lopussa oli 105 henkeä.
Perinteiset syysopintopäivät järjestettiin jälleen Lahdessa Kauppahotelli Grandissa 9.-10.
lokakuuta. Osanottajia oli ennätykselliset 58 henkeä. Luennoitsijoina toimivat mm.
työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri sekä Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapio
Luttinen. Opintopäivien 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 JHTTtarkastajien asema jatkossa.
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 Prepula. Yhdistyksen perustajajäsen Vesa Ikäheimo esitti
muistelon yhdistyksen 25-vuotiselta taipaleelta. Ensimmäiset yhdistykselle teetetyt
pöytästandaarit luovutettiin perustajajäsenille Esko Lehtiselle ja Vesa Ikäheimolle,
puheenjohtajille Pirjo Hakanpäälle, Erkki Eskolalle ja Matti Pihlajistolle sekä sihteereille
Markku Toivoselle ja Reijo Ollikalle. Tampereen kaupunki järjesti vastaanoton juuri
saneeratulla Raatihuoneella, missä isäntänä toimi johtaja Juha Yli-Rajala. Juhlaillallinen
nautittiin ravintola Hämeensillassa.
Vuoden aikana yhdistys osallistui mm. JHTT-lain tarkistamista koskevaan valmisteluun
sekä ”Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa”–suosituksen päivittämiseen.
Jäsenmäärä vuoden 2004 lopussa oli 121.
Vuonna 2005 yhdistyksen vetovastuu siirtyi viiden vuoden pestin jälkeen Matti Pihlajistolta
Pirjo Hakanpäälle. Vuosikokous valitsi Pirjon 18.5.2005 puheenjohtajan tehtävään jo
toistamiseen yhdistyksen historian aikana. Edellinen puheenjohtajakausi oli vuosina 199095.
Perinteiset syysopintopäivät järjestettiin 13.-14.10.2005 pitkästä aikaa
pääkaupunkiseudulla, kun Vantaa toimi isäntäkaupunkina. Opintopäivien pitopaikkana oli
Sokos-hotel Vantaa. Osanottajia oli 61 henkeä. Luennoitsijoina toimi 9 asiantuntijaa, joista
mainittakoon mm. europarlamentaarikko (nykyinen ulkoministeri) Alexander Stubb ja
professori Paul Lillrank. Vantaan kaupunki järjesti vastaanoton kokouspaikalla. Kaupungin
tervehdyksen yhdistykselle esittivät Vantaan kaupunginjohtaja Juhani Paajanen ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seija Viljamaa.
Edunvalvontaa yhdistys hoiti mm. antamalla lausunnot valtionvarainministeriölle JHTTtutkintoon vaadittavista 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 Suomen Kuntaliiton Brysselin toimistoon,
Euroopan Komission sisäiseen tarkastukseen sekä Euroopan Parlamenttiin. Parlamentissa
tavattiin jälleen mm. Alexander Stubb. Torstaina matka jatkui Luxemburgiin, missä
kohteena oli Euroopan Tilintarkastustuomioistuin ja Investointipankki. Perjantaina
siirryttiin Hollantiin Maastrichtiin, missä tutustumiskohteena oli EIPA (European Institute
of Public Administration) sekä Limburgin maakuntahallinto. Viikonloppuna jäi vapaata
aikaa omatoimisille aktiviteeteille. Opintomatka oli onnistunut ja siitä laadittiin osanottajien
yhteistyönä 41-sivuinen matkaraportti. Opintomatkan 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 yhteisseminaarina Lahdessa
23.-24.11.2006.
Edunvalvontaa yhdistys hoiti mm. antamalla lausunnot valtionvarainministeriölle JHTTlautakunnan maksullisista suoritteista sekä kuntien kirjanpitohenkilöstön ammattitutkinnon
(KuntaKLT) tarpeesta. Lisäksi yhdistys pyrki jäsenkuntansa kautta aktiivisesti
vaikuttamaan tilintarkastuslain muuttamista koskevan 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, toimitusjohtaja 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.
Edunvalvonnasta yhdistys huolehti mm. antamalla lausunnot valtionvarainministeriölle
JHTT-järjestelmän kehittämishankkeen loppuraportista sekä JHTT-opintoasetuksen
siirtymäsäännöksen jatkamisesta. Yhdistyksen jäsenposti ryhdyttiin vuonna 2007
lähettämään sähköpostitse. Jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 124.
Vuonna 2008 palattiin pitkästä aikaa kahden koulutustapahtuman järjestämiseen. 13.5.2008
järjestettiin Helsinki Congress Paasitornissa opintopäivä, jossa luennoitsijana toimivat
tilintarkastaja Heikki Timonen PwC Julkistarkastus Oy:stä, specialist partner Mika
Pohjonen asianajajatoimisto 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
toimivat Kuopion seudun hankintajohtaja Leena Piekkola, Joensuun kaupunginjohtaja
Juhani Meriläinen, 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 tietoturva-asiantuntija Matti Järvinen sekä Tuokko
Tilintarkastus Oy:stä partneri Helge Vuoti. Kuopion kaupunki järjesti vastaanoton
kaupungintalolla. Isäntänä toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leila Savolainen.
Edunvalvonnasta yhdistys huolehti mm. antamalla seuraavat pyydetyt lausunnot:
- 30.01.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle tilintarkastajien hyväksymisvaatimusten
uudistamisesta,
- 22.02.2008 valtiovarainministeriölle JHTT -säädösten tarkistamistyöryhmän muistiosta,
- 27.08.2008 keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen
laadunvarmistuksen
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 yhdistystämme juhlitaan perinteisten
opintopäivien merkeissä Tampereella hotelli Ilveksessä 8.-9.10.2009. Kuntatarkastajat ry:tä
voidaan pitää jo varsin vankat perinteet omaavana kunnallista tarkastustyötä 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, kuten 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.
Vuoden 1997 alusta alkanut uusi kunnallinen tilintarkastusjärjestelmä on tuonut lisää
tekijöitä kuntatarkastuksen 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 ylitysjuhlia lähes joka kokouksessa. Tällä
hetkellä jäsenmäärä on noussut jo 144 henkilöön. Jäsennumerot on annettu juoksevasti
alusta lähtien. Viimeksi liittyneen jäsennumero on 303. Jäsenkunta jakautuu tällä hetkellä
seuraavasti:
v. 2009

v. 1999

tilintarkastusyhtiöiden henkilöstö
tarkastuslautakuntien alainen henkilöstö
sisäisen tarkastuksen henkilöstö
sairaanhoitopiirien tarkastushenkilöstö
muut

34 %
31 %
26 %
8%
1%

36 %
27 %
26 %
10 %
1%

Jäsenkunnasta on miehiä
ja naisia

51 %
49 %

61 %
39 %

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

Kuntatarkastajat ry voi hyvällä syyllä onnitella itseään juhlavuonna 2009. Yhdistys on
vakiinnuttanut paikkansa kuntatarkastusalan merkittävänä toimijana ja voimien kokoajana.
Yhdistyksen ääntä kuunnellaan. Kuntatarkastajat ry jatkaa toimintaansa dynaamisella
otteella uudelle vuosikymmenelle.

Lahdessa 11.9.2009

Yhdistyksen arkistoista koonnut

pääsihteeri

Reijo Ollikka

