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1. Johdanto

Uuden julkisjohtamisen myötä 1990-luvulla alettiin tuoda kuntasektorille

liikejohtamisen ja laskentatoimen parhaiksi koettuja malleja ja käytänteitä. Tämä

muutti myös kuvaa siitä, mikä toteuttaa rationaalisen talousjohtamisen ideaalia

kunnissa. Kunnan talouden johtamisessa ihanne on, että sekä kunnan

rahaprosessista että reaaliprosessista saadaan riittävästi ja ajantasaisesti

relevanttia ja luotettavaa tietoa.

Tämän artikkelin tarkoitus on tehdä katsaus siitä, millainen on empiiristen

kyselytutkimusten valossa laskentatoimen tuottaman informaation tila

talousjohtajien ja toisaalta kunnan ylimpien päätöksentekijöiden eli valtuutettujen

näkökulmista. Artikkeli perustuu KuntaSuomi 2004 -tutkimushankkeen tuloksiin

kuntien talousjohtajien käsityksistä liittyen laskentatoimen informaatioon

(Oulasvirta 1996, Kallio ja kumpp. 2000 ja Kallio ja kumpp. 2005) sekä toisaalta

tuoreeseen Kunnallisalan Kehittämissäätiön (KAKS) rahoittamaan tutkimukseen

(Oulasvirta, Sinervo ja Haapala 2019) valtuutetuista talousinformaatiota käyttäjinä.

Em. kyselytutkimukset ovat ainutlaatuisia Suomessa, niiden avulla saadaan kuva

kuntien talousraportoinnin tilasta ja kehittymisestä.
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Tulokset kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa ja jatkotutkimustarpeet

Tulokset kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa ja jatkotutkimustarpeet

2. Laskentatoimen tuottaman tiedon tarpeesta ja käytöstä

Talousraportoinnin perustiedot kootaan kunnissa laskentatoimen avulla.

Ensinnäkin rahaprosessia kuvaavan kirjanpidon tietojen avulla ja toiseksi

reaaliprosessin tuotosten määrää ja laatua kuvaavan suoritekirjanpidon tietojen

avulla. Nämä yhdessä ja yhdistellen muodostavat laskentatoimen ja siihen

perustuvan talouden ja toiminnan raportoinnin perustietolähteen. Kuntien

taloushallinnon viranhaltijat ovat ne asiantuntijat, jotka laativat raportit tiedon

käyttäjiä varten. Talousraporttien käyttäjien joukko on laaja ja heterogeeninen,

mutta valtuutetut ovat kuntaorganisaatiossa tärkeimmät tiedon loppukäyttäjät

kunnan talousjohdon ollessa tiedon laatijoiden roolissa (Olson, Falkman & Pauli

1995).

Mitä vaikeampaa ja monimutkaisempaa tietoa talousraportointi sisältää, sitä

tärkeämpi merkitys on tiedonvälittäjillä, tulkitsijoilla, neuvonantajilla ja

mielipidevaikuttajilla. Tämä oletus saa vahvistuksen vuonna 2018 toteutetussa

laajassa valtuutettukyselyssä, jota selostetaan jäljempänä.

Se, missä määrin valtuutetut käytännössä käyttävät talousraportteja, riippuu mm.

tiedon käytettävyydestä ja siitä, kuinka ymmärrettävällä tavalla se laatijoiden

taholta tarjotaan lukijalle. Jotta asia ei näyttäisi liian yksinkertaiselta, eräät

tutkimukset osoittavat, että vaikka poliitikkojen haluamaa tietoa on tarjolla, sitä ei

välttämättä käytetä (Askim 2007, 455-456).

Johansson and Siverbo (2009) tekivät Ruotsissa kuntien talousjohtoa edustaville

viranhaltijoille kyselyn suorite- ja suorituskykytiedon käytöstä (tutkijoiden

käyttämä käsite oli Relative Performance Evaluation) ja analysoivat kyselyn

vastauksia regressioanalyysillä. Tulokset osoittivat, että osa kunnista, jotka olivat

omaksuneet tuloksellisuuden tuottamisen mallin, eivät kuitenkaan käytännössä sitä

tietoa hyödyntäneet.
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Kuvio 1. Talousraportoinnin hyödyllisyyden ja käytön edellytykset (lähde:

(Oulasvirta, Sinervo ja Haapala 2019, 29).

Talousarvio ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös toimintakertomuksineen

muodostavat sivumäärältään laajan kokonaisuuden. Sen sisältämien lukujen ja

käsitteiden merkitysten ja loogisten yhteyksien ymmärtäminen vaatii lukijalta

erittäin hyvää lukutaitoa. Osin tästä syystä valtuutetut tukeutuvat voimakkaasti

muihinkin tiedonlähteisiin kuten talousjohdon esityksiin, valtuustoryhmien sisäisiin

keskusteluihin ja median talousjuttuihin kunnasta. Tämä oli yksi keskeinen tulos

vuoden 2018 kyselyssä.

Taloushallinnon ammattilaisilla on vastuu harhattoman ja mahdollisemman

luotettavan tiedon antamisesta. Valtuutettujen kyselyn tulokset antoivat kuvan,

jonka mukaan suomalaiset valtuutetut pääsääntöisesti luottavat hyvin

talousjohtoonsa tässä roolissa. Tämä on erittäin merkittävä tulos kunnallisen

demokratian toimivuuden kannalta.

3. KuntaSuomi 2004 –tutkimus

Laajassa KuntaSuomi 2004 –tutkimushankkeessa, joka toteutettiin vuosina 1995-

2004, kartoitettiin mm. kuntien talousjohtamisen tilaa ja talousjohtajien käsityksiä

kirjanpidosta ja muusta laskentainformaatiosta. Vastaajina olivat talousjohtajat,

eivät siis luottamushenkilöt (ks. Oulasvirta 1996, Kallio ja kumpp. 2000 ja Kallio ja

kumpp. 2005).  Kyselyt lähetettiin tutkimukseen osallistuneiden 47 kunnan

talousjohdolle. Vastaajien ydinryhmän muodostivat talouspäälliköt,

kunnankamreerit ja vastaavat asiantuntijat. Vaikka vastauksia saatiin vain 47

kunnan talousjohtajalta, vastausten perusteella tehtäviä yleisempiäkin

johtopäätöksi tukee se, että KuntaSuomi 2004 –tutkimushankkeessa kunnat valittiin

edustavalla tavalla koko perusjoukosta eli Suomen kunnista.

Tiedon käyttäjien
tarpeet

Tiedon
käytettävyys Tiedon käyttö
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Vuonna 2003 tehdyssä 47 kunnan talousjohtajien kyselytutkimuksessa, joka

raportoitiin vuonna 2005 (ks. Kallio ja kumpp.  2005), oli kysymyspatteristo
laskentatoimen informaation tärkeydestä ja riittävyydestä. Taulukossa 1. on koottu
yhteen kysymyspatteriston tulokset, joita on mielenkiintoista verrata jäljempänä

artikkelissa valtuutettujen antamiin käsityksiin eri tiedon lähteiden riittävyydestä.
Näkökulmat ovat erilaiset: talousjohtajat ovat taloushallinnon ammattilaisia, jotka
tuottavat laskentatoimen tietoa, ja valtuutetut ovat tiedon käyttäjiä ja vaaleilla

valittuja päätöksentekijöitä. Toisaalta talousjohtajat ovat myös laskentatoimen
tiedon käyttäjiä.

Talousjohtajienkin parissa nähtiin klassinen ongelma: Tärkeänä pidettyä tietoa ei
saada riittävästi. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksessa todettiin seuraavaa (mt. ed., 66):
” Talousjohtajat siis pitävät tärkeimpänä sellaista tietoa, jota tarvitaan talousarvion

valmistelussa ja sen toteutumisen seurannassa. Tämän tiedon saatavuuteen
ollaankin suhteellisen tyytyväisiä. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että käytössä
oleva laskentajärjestelmä on onnistunut tämän tiedon kohdalla kohtuullisen hyvin.

Tulos on ymmärrettävä, sillä kuntien kirjanpidossa on perinteisesti keskitytty
talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamisessa
tarvittavan tiedon tuottamiseen. Mutta vielä jää parannettavaa ja se koskee

erityisesti toiminnallisia tavoitteita ja vaikutuksia koskevan tiedon tuottamista.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja vaikutusten arvioinnissa tarvittavan
tiedon tuottaminen on ensisijaisesti muun laskentatoimen (esim.

kustannuslaskennan) tehtävä”. Ongelmana mainittiin tutkimusraportissa myös atk-
ohjelmien huono valmius suoritteiden rekisteröintiin ja seurantaan.

Edellä siteeratun johtopäätöksen osalta voimme havaita selvän yhtymäkohdan
uuden valtuutettujen käsityksiä koskevan KAKS:n tutkimuksen tuloksiin, joita
selostetaan jäljempänä. Seuraavassa taulukossa on KuntaSuomi 2004 -tutkimuksen

47 kunnan talousjohtajien vastaukset koottuna.
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Taulukko 1. Talousjohtajien arviot informaation tärkeydestä ja riittävyydestä sekä näiden
välinen erotus v. 2003. Niiden vastaajien osuudet, jotka pitävät informaatiota melko tai
erittäin tärkeänä ja riittävänä. (Lähde: Talousjohtamisen kehityspolkuja, s. 65, taulukko 20).

Vuonna 1996 julkaistu tutkimus (Oulasvirta 1996) osoitti, että tutkimuskunnissa (47
kuntaa) lautakunnat perustelevat yleisesti määrärahaesityksiään toiminnallisilla
tavoitteilla ja niihin liittyvillä muutoksilla. Sen sijaan toiminnallisten tavoitteiden

pukeminen mitattaviksi suoritteiksi, niihin liittyviksi määrärahatarpeiksi ja määriteltyjen
suoritteiden seuranta olivat suuressa osassa kuntia ”lapsen kengissä”. Joissakin kunnissa
suoritteita ei mitattu eikä seurattu lainkaan. Muutamassa kunnassa ei asetettu etukäteen

suoritetavoitteita, vaikkakin jälkikäteinen suoriteseuranta oli käytössä. Yhdessä
kunnassa taas asetettiin kylläkin suoritetavoitteita, mutta niiden kertymistä ei sitten enää
niinkään seurattu. Kunnissa palvelujen vaikuttavuutta mitattiin yleensä vain muutamassa

toimintayksiköissä. Asiakastyytyväisyyden seuranta systemaattisella tavalla oli
harvinaista. Tutkimuskunnissa toiminnallisten tavoitteiden asetannan ja suorite- ja
kustannuslaskennan kehittymättömyyden syynä olivat usein paitsi asenteet myös

hallinnon resurssien ja ajan puute tehdä työtä asian hyväksi.

Vuonna 2005 ilmestyneessä tutkimuksessa vedettiin yhteen vuosina 1996, 1999 ja

2003 tehtyjen talousjohdolle suunnattujen kyselyjen tulokset (Kallio ja kumpp.

Informaation
tärkeys, %

Informaation
riittävyys,%

Erotus (tärkeys-
riittävyys), %

Palvelujen vaikuttavuus 89,2 8,7 80,5

Henkilöstön tilaa kuvaava
informaatio

91,1 24,4 66,7

Hallinnon ja palvelujen
kustannustarkkailu

93,5 30,4 63,1

Myytävien suoritteiden hinnoittelu 80,4 28,3 52,1

Investointipäätökset 93,4 45,6 47,8

Sisäisten palvelujen hinnoittelu 62,2 20 42,2

Budjetin laadinta 95,6 73,9 21,7

Budjetin toteutuminen 97,8 87 10,8

Rahavarojen sijoitustuottojen
tarkkailu

52,2 54,3 -2,1

Varastojen arvon selvittäminen 26,1 37 -10,9

Lainasalkun kustannustarkkailu 54,3 67,4 -13,1
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2005). Yhteenvedossa vahvistui kuva, jonka mukaan talousarviot olivat muuttuneet

kunnissa kehysmäisiksi. Tämä sopi hyvin sen aikaiseen ajatteluun, jonka mukaan

piti päästä pois liian detaljimaisesta päätöksenteosta valtuustoissa ja delegoida

valtaa alaspäin. Alemmille toimielimille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille

haluttiin antaa vapaammat kädet toimia annettujen kehysten puitteissa joustavasti

ja tehokkaasti.

Ideana oli myös, että vallan hajautus ja kehysmäiset määrärahat tuli kytkeä

reaaliprosessin tuotoksiin, laatuun ja vaikutuksiin. Tästä tuli ongelma, koska

suuressa osassa kuntia laskenta ja raportointi eivät ideaalimaailman vaatimuksista

suoriutuneet. Valtuustojen kannalta ongelmaksi muodostui se, että ne eivät saaneet

riittävästi tietopohjaa tuotosten, laadun ja vaikutusten johtamiseen ja kytkemiseen

päättämiinsä talousarvion kehysmäisiin määrärahoihin.

Ongelmaa kuvasi jo aikoinaan kunnallistalouden lehtori Pertti Ruuska (1977)

seuraavasti: ”Määrärahan säästyminen ei aina ole myönteinen asia. Jos säästö

aiheutuu siitä, että valtuuston edellyttämä toiminta on jäänyt hoitamatta tai hoidettu

puolitiehen, on kysymyksessä moitittava asia. Vielä pahempaa on, jos määrärahat on

saatu kulumaan, vaikka toiminnallinen tulos on vajaata” (mt. ed.,129).  Ilman tietoa

edellä mainittuihin asiantiloihin johtaneista syistä valtuusto joutuu tekemään

päätöksiä epätietoisuudessa.

Jo vuoden 1996 kyselyssä muutaman kunnan talousjohtaja mainitsi haastateltaessa,

että budjetin kehysmäisyydessä oli jo silloin menty liian pitkällä.  KuntaSuomi 2004 -

tutkimuksen tulosten mukaan kunnissa ei kuitenkaan haluttu yleisesti ottaen palata

vanhaan eli takaisin pikkutarkkaan päätöksentekoon, vaan pitää valtuustossa

strateginen päätöksenteko ja tähän liittyen toiminnallisten ja taloudellisten

tavoitteiden päätöksenteko ilman että puututaan tarkemmin operatiiviseen

toimintaan. Tämä haluttiin jättää lautakunnille ja alemmille toimielimille ja

viranhaltijaorganisaatiolle.

KuntaSuomi 2004 –tutkimuksen yhteenveto oli, että talousarvion määrärahojen ja

toiminnallisten tavoitteiden kytkemisessä oli edelleen niitä ongelmia, jotka oli

havaittu jo 1990-luvulla. Toimintaprosessin tulosten puutteellinen mittaus ja
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raportointi ei mahdollistanut kuntien tuloksellisuuden kokonaisvaltaista arviointia

ja seurantaa. Tuloksellisuuden laskentatoimen, jossa tuotetaan rahamääräisen

tiedon lisäksi päätöksenteon ja toiminnan ohjauksen kannalta monimuotoista ei-

rahamääräistä laatu- ja vaikuttavuustietoa, kehittämiseen jäi KuntaSuomi 2004 –

tutkimushankkeen tulosten valossa mittavia kehittämistarpeita

4. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus

Kuinka edellä kuvatun tutkimuksen mukainen tilanne on kunnissa muuttunut 25

vuodessa? Kunnallisalan Kehittämissäätiön tutkimuksen perusteella saadaan tästä

tietoa, vaikka tämän tutkimuksen kysely suunnaattiinkin vuonna 2018 talousjohdon

sijasta valtuutetuille. Kysely lähetettiin kaikille Suomen kunnanvaltuutetuille (8 999)

vastausprosentin ollessa 13,5 (yhteensä 1214 valtuutettua). Vastaajamäärä oli

absoluuttisesti suuri, ja vastaajien ominaisuudet vastasivat hyvin perusjoukon

ominaisuuksia antaen siten mahdollisuuden yleistysten tekemiseen. Tässä

artikkelissa keskitytään vain siihen osaan kyselyä, joka koski valtuutettujen

mielipiteitä eri tietolähteiden käytöstä ja tiedon riittävyydestä.

Valtuutettujen kyky ymmärtää  ja hyödyntää tietoa sekä luottamus talousjohtoon

Kyselyssä kunnanvaltuutettuja pyydettiin arvioimaan heidän kykyään ymmärtää

talousarvion eri osien yhteyksiä sekä kykyä hyödyntää tilinpäätösinformaatiota.

Talousarviokokonaisuuden eri osien ymmärtäminen ja tilinpäätösinformaation

hyödyntäminen olivat valtuutettujen mielestä vähintään tyydyttävällä tasolla. Yli puolet

vastasi ymmärtävänsä hyvin talousarvion eri osien yhteydet ja kykenevänsä hyvin

valtuutettuna tilinpäätöstiedon hyödyntämiseen kantojen perustelemiseksi. Valtuutetuista

vain noin 5 prosenttia vastasi talousarvion ymmärtämisen ja tilinpäätöksen hyödyntämisen

olevan heikkoa. Enemmistö vastanneista valtuutetuista (70 %) halusi kyselyn mukaan

kuitenkin saada talousraportointikokonaisuudesta lisäkoulutusta. Tämä on tärkeä tulos, joka

voidaan ottaa huomioon luottamushenkilöiden koulutussuunnittelussa.
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Kyselyn mukaan valtuustokokemus lisää kykyä lukea niin talousarviota kuin

tilinpäätöskokonaisuutta tunnuslukuineen. Myös hallituskokemus tuo mukanaan

paremman kyvyn lukea niin talousarvio- kuin tilinpäätösinformaatiota. Miehet pitivät omaa

lukutaitoaan hivenen parempana kuin naiset.

Kyselylomakkeella kysyttiin myös voiko valtuutettu luottaa talousjohdon valtuustolle

antaman raportoinnin oikeellisuuteen. Kyselyn tulosten mukaan valtuutetut luottavat

pääosin hyvin talousjohdon raportointiin. Tämä tulos oli erittäin merkittävä ajatellen

kunnallisdemokratiaa, jossa viranhaltijoille kuuluu päätösten puolueeton ja virheetön

valmistelu ja esitysten teko poliittisille päätöksentekijöille.

Tiedon käyttö

Kaikkein useimmin valtuutetut käyttävät kunnan talouteen liittyvän tiedon lähteenä

lehdistön ja muun median välittämiä uutisia ja juttuja. Tämä merkitsee sitä, että toimittajien

uutisointi ja siihen sisältyvä tulkinta ovat tärkeitä tekijöitä. Toimittajien taloustietämykseltä

vaaditaan paljon, jotta he eivät omissa tulkinnoissaan anna lukijoille virheellistä kuvaa

kunnan taloudesta.

Median kuntatalousjuttujen lisäksi talousjohdon esityksillä ja erilaisilla vapaamuotoisilla

keskusteluilla on vahva rooli valtuutettujen tiedon lähteenä (kuvio 2). Tiedon välittäjien

merkitys on korostunut myös eräissä kansainvälisissä tutkimuksissa (ter Bogt 2004,

Nogueira, Jorge & Oliver, 2013).
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Kuvio 2. Tiedon käyttö useammin kuin kerran kuukaudessa (lähde: Oulasvirta,

Sinervo ja Haapala 2019, 70).

Taloustiedon riittävyys

Lähes kaikissa tiedon lajeissa on monen valtuutetun käsityksen mukaan omassa kunnassa

riittämätöntä tiedon tarjontaa. Tilannetta selventää kuviossa 3 oleva kooste tiedon

täydellisestä riittämättömyydestä tai vähäisestä riittävyydestä valtuutettujen käsitysten

mukaan..

Valtuutettujen kohdalla tiedon riittämättömyys koettiin kaikkein voimakkaimmaksi

palvelujen laadun ja vaikuttavuuden (asiakastyytyväisyys, oppimistulokset, hoidon

vaikuttavuus jne.) suhteen. Myös ympäristövastuita koskeva tieto sekä palvelujen

tuottavuutta (esim. asiakaskäyntejä/työntekijä) koskeva tieto koettiin monesti

riittämättömäksi. Riittämättömyyden ongelmaa on havaittu myös tiedon tarjonnassa, joka

koskee kunnan palvelujen edullisuutta verrattuna ulkoa tuotettuihin palveluihin, kunnan

investointien rahoitusvaihtoehtoja ja kunnan infrastruktuurin kuntoa ja korjausvelkaa. Nämä

tulokset antavat selvän osviitan siitä, mitä tietotarjontaa valtuutettujen päätöksenteon

kannalta tulisi parantaa.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Lehdistön ja muun median välittämät uutiset ja jutut…

Oman puolueryhmäsi sisäiset keskustelut

Vapaamuotoiset keskustelusi kunnan yleis- tai…

Kunnanjohtajan tai talousjohdon antamat suulliset…

Kuntasi talousarvio ja suunnitelma

Tilinpäätösennusteet yms. seurantaraportit

Kuntasi tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma,…

Kuntakonsernin tilinpäätöslaskelmat tunnuslukuineen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kuntasi toimintakertomus

Tiedon käyttö useammin kuin kerran kuukaudessa (%-osuus vastaajista)
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Kuvio 3. Valtuutettujen arvio taloustiedon riittävyydestä: tieto täysin riittämätöntä

tai vähäisessä määrin riittävää (lähde: Oulasvirta, Sinervo ja Haapala 2019).

Tiedon riittämättömyys koettiin kaikkein voimakkaimmaksi palvelujen laadussa ja

vaikuttavuudessa (asiakastyytyväisyys, oppimistulokset, hoidon vaikuttavuus yms.). Myös

palvelujen tuottavuutta (esim. asiakaskäyntejä/työntekijä) koskeva tieto koettiin useasti

riittämättömäksi. Tiedon koettu riittämättömyys on vakava puute ottaen huomioon

valtuustolle kuuluvan päätöksenteon. Toisaalta tulos viittaa päätöksenteon rationaalisuuden

ihanteen, jossa kaikki relevantti tieto on olemassa, ja päätöksenteon todellisuuden väliseen

eroon, jonka umpeen kurominen täydellisesti ei liene edes mahdollista.

Ongelmat laatua, vaikuttavuutta ja palvelujen tuottavuutta koskevien tietojen riittävyydessä

johtunevat siitä, että tietoa kyllä on olemassa, mutta se on hajanaista ja koordinoimatonta,

tai sitten luotettavaa mittaritietoja ei ole lainkaan tarjolla.  Mikäli määrärahan kytkentä

talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on epäselvä, voi seurauksena olla epärealistinen

määrärahamitoitus suhteessa toiminnan tavoitteisiin. Talouden ja toiminnan raportointi

vaikeutuu, ja valtuutettujen päätöksenteon edellytykset heikkenevät. Voi olla, että kunnassa

säästöpäätöksiä tehtäessä jätetään toiminnallisten tavoitteiden vastaava korjaaminen

tekemättä.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys,…
Ympäristövastuut (ympäristövahingot, jätevesilaitosten…

Palvelujen tuottavuus (esim. asiakaskäyntejä/työntekijä)
Palvelujen edullisuus verrattuna ulkoa tuotettuihin…

Investointien rahoitusvaihtoehtojen vertailutieto…
Infrastruktuurin kunto ja korjausvelka siihen liittyen…

Kunnan leasing ja muut vuokravastuut (esim.…
Kunnan laina- ja sijoitusjohdannaiset (esim.…

Palvelujen kustannukset suoritetta kohden (esim.…
Kunnan takausvastuut

Henkilöstöä kuvaava tieto (poissaolot, sairastavuus,…

Tieto täysin riittämätöntä tai vähäisessä määrin riittävää (%-osuus vastaajista)
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Jos kunta toteuttaa kuntalain 110 §:n hengessä toiminnalliset tavoitteet huomioivaa

suoritebudjetointia, edellytyksenä on tuotteistaminen ja kehittynyt kustannuslaskenta. Malli

kannustaa kustannustehokkuuteen, mutta voi johtaa tuotannon määrän painottamiseen ja

rahoituksen maksimointiin laadun kustannuksella. Lisäksi on huomattava, että kunnissa ei

voida noudattaa yritysmäistä jatkuvan liukuvan budjetoinnin ideaa (kulut sopeutetaan

jatkuvasti suoritemyynnin tuloihin) lakisääteisissä palveluissa. Jos kyseessä on kunnan

liiketoiminta tai kunnan konsernin tytäryhtiö, liukuvalla budjetointia voidaan soveltaa.

(Oulasvirta & Aronen 2012.)

KAKS:n tutkimuksessa noin 50 prosenttia valtuutetuista oli sitä mieltä, että tarjolla oli täysin

riittämättömästi tai vain vähäisessä määrin riittävää tietoa palvelujen edullisuudesta

verrattuna ulkoa tuotettuihin palveluihin (esim. kunnan päiväkoti ja yksityinen päiväkoti).

Kustannuslaskennan, sisäisen kirjanpidon ja edullisuusvertailujen kautta saatua tietoa tulisi

monissa kunnissa olla paremmin esillä valtuutettuja varten. Harkittaessa ulkoistamista olisi

päätöksentekotilanteessa huomioitava mm. ulkoisen palvelutuottajan luotettavuus ja kyky

palvelujen toimittamiseen sovitulla tavalla laatuvaateet täyttäen. Puutteet edellä mainituissa

seikoissa tulivat esille laajasti vuosina 2018-2019 erityisesti vanhusten hoivapalveluissa.

Tiedon tarjonta kunnan infrastruktuurin kunnosta ja korjausvelasta (vesi- ja viemärilaitos,

koulut, tiet, kadut jne.) on monen valtuutetun mielestä vähemmän kuin riittävää. Monissa

kunnissa infrastruktuurin kunto on heikko puutteellisen ylläpidon ja saneerauksen

seurauksena (ks. myös Luomanen, Hanski & Oulasvirta 2013).

Ympäristövastuita koskeva tieto koettiin valtuutettujen parissa useasti riittämättömäksi.

Tähän tulokseen liittyvät tiukentuneet vaatimukset ympäristöasioiden hoitamisesta

kunnissa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa vuodelta 2018

ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä

lisättiin ympäristövastuista koskevien tietojen esittämisvaatimuksia.

Kunnan investointien rahoitusvaihtoehtoja, johdannaisia ja leasing- ja vuokravastuita

koskevan tiedon tarjonta on useimpien vastaajien mielestä riittämätöntä.  Kyselyyn

osallistuneista valtuutetuista 51 prosenttia oli sitä mieltä, että kunnan leasing-vuokria ja

muita vuokravastuita koskeva tieto oli täysin riittämätöntä tai vähäisessä määrin riittävää.
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Kyselyyn osallistuneista valtuutetuista 42 prosenttia oli sitä mieltä, että investointien

rahoitusvaihtoehtoja koskeva tieto oli täysin riittämätöntä tai vähäisessä määrin riittävää.

Tulokset antaa osviittaa siitä, miten valtuutetuille jaettavaa valmistelutietoa tulisi kunnissa

kehittää.

Kyselyyn osallistuneista valtuutetuista 40,2 prosenttia oli sitä mieltä, että kunnan laina- ja

sijoitusjohdannaisten (esim. korkojohdannaiset) tieto oli täysin riittämätöntä tai vähäisessä

määrin riittävää. Johdannaissopimukset voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Kyselyn tähän

kohtaan liittyvän tuloksen valossa johdannaisten sisällön ja taloudellisten vaikutusten

informatiivisempi avaaminen tilinpäätöksessä on välttämätöntä. Tätä edellyttää myös

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto yleisohjeessaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen

liitetiedoista.

Kyselyn valossa näyttää siltä, että henkilöstöraportointi on kunnissa järjestetty

valtuutetuista valtaosin hyvin. Henkilöstöä kuvaavaan tietoon (poissaolot, sairastavuus,

vaihtuvuus, työtyytyväisyys jne.) oltiin vähiten tyytymättömiä. Suomen Kuntaliitto ja

Kunnallinen työmarkkinalaitos ovat jo pitkään edistäneet henkilöstöraportointia kunnissa ja

antaneet tätä varten malleja. Tulosta voi selittää sekin, että jotkut vastaajat kokivat melko

niukankin henkilöstötiedon riittäväksi ja ymmärsivät henkilöstötiedon enemmän

henkilöstöjohtamisen alueelle kuuluvaksi kuin valtuuston päätöksentekoon.

5. Johtopäätökset kyselytutkimuksista

KAKS:n tutkimuksen keskeinen tulos oli se, että valtuutetut kokivat usein keskeisillä

tietoalueilla riittämätöntä tiedon tarjontaa. Tutkimus paikallisti tarkkoja alueita

tarjotussa tiedossa, jossa on parantamisen varaa. Nyt on ensimmäistä kertaa näin

laajan ja yleistettävissä olevan kyselyn valossa tiedossa se, mitä valtuutetut haluavat

enemmän ja paremmin tietoonsa päätöksentekijöinä.

Valtuutettujen parissa tiedon riittämättömyys koettiin 2018 vuoden kyselyssä

kaikkein voimakkaimmaksi palvelujen laadun ja vaikuttavuuden

(asiakastyytyväisyys, oppimistulokset, hoidon vaikuttavuus jne.) suhteen. Myös

ympäristövastuita koskeva tieto sekä palvelujen tuottavuutta (esim.

asiakaskäyntejä/työntekijä) koskeva tieto koettiin monesti riittämättömäksi.
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Riittämättömyyden ongelmaa on havaittu myös tiedon tarjonnassa, joka koskee

kunnan palvelujen edullisuutta verrattuna ulkoa tuotettuihin palveluihin, kunnan

investointien rahoitusvaihtoehtoja ja kunnan infrastruktuurin kuntoa ja

korjausvelkaa. Nämä tulokset antavat selvän osviitan siitä, mitä tietotarjontaa

valtuutettujen päätöksenteon kannalta tulisi parantaa. Tietotarjonnan kokoaminen ja

esittäminen edellyttää myös kunnissa käytössä olevilta tietojärjestelmiltä ja

raportointityökaluilta aiempaa parempaa muuntuvuutta ja joustavuutta talous- ja

toimintatietojen yhtäaikaiseen tarkasteluun ja raportointiin.

Koska KAKS:n tutkimuksen vastaajajoukkona olivat muut kuin palkattuun

talousjohtoon kuuluvat, emme voi tietää juuri talousjohtajien käsitysten muutosta

kyselyjen ajankohtien välissä.   Vertailu aiempiin 1990-luvun puolivälin jälkeen

tehtyihin talousjohtajille suunnattuihin KuntaSuomi 2004 kyselyihin kertoo

kuitenkin siitä, että kunnissa on tietoaukkoja, joiden poistaminen on varsin hidasta ja

vaivalloista. Toisaalta tutkimus antaa tukea pyrkimyksille kehittää

päätöksentekijöiden kannalta tilinpäätös- ja talousraporttien sisältöä

mahdollisimman ymmärrettäväksi.

Tuottavuus- ja taloudellisuustiedoissa, vertailutiedoissa ja erityisesti laatu- ja

vaikuttavuustiedossa on edelleen aukkoja, jotka eivät istu rationaalisen

päätöksenteon ihanteeseen. Herbert Simonin (1957) esittämän rajoitetun

rationaalisuuden mallin monet olettamukset pitävät paikkansa tässä artikkelissa

referoitujen  tutkimustulosten valossa.  Toisaalta erittäin myönteinen tulos oli se, että

suomalaiset valtuutetut luottavat pääosin hyvin talousjohdon raportoinnin

vilpittömyyteen ja oikeellisuuteen.

6. Tulokset kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa ja
jatkotutkimustarpeet

KAKS:n tutkimus, jossa kyselyn kohdejoukkona olivat kaikki maan
kunnanvaltuutetut, on ainutlaatuinen. Vastaavan laajuista tutkimusta ei löytynyt
tätä varten tehdyssä tutkimuskatsauksessa. Kansainväliset tutkimukset ovat usein

vain tietyn kuntaryhmän käsittäviä ja usein tapaustutkimustyyppisiä pikemminkin
kuin koko kuntasektorin tilannetta luotaavia.
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Sekä KAKS:n tutkimuksen että Kuntasuomi2004 –tutkimushankkeen tulokset eivät
ole ristiriidassa aihetta koskevan  niukan kansainvälisen tutkimuksen kanssa.
Seuraavassa tuodaan lyhyesti esille kansainvälisen tutkimuksen tuloksia.

 Liguorin ja kumppaneiden tutkimus (2012) osoitti, että 59 johtavan kunnan
viranhaltijan ja toisaalta 45 kuntapoliitikon ryhmät molemmat pitivät ei-

rahamääräisiä suorite- ja tuloksellisuustietoja tärkeämpinä kuin rahamääräisiä
tilinpäätöslaskelmia.  On varsin mielenkiintoista havaita, että tulos koski myös
kunnan viranhaltijoita. Myös KuntaSuomi2004 -tutkimuksen tulokset paljastivat,

että Suomessa talousjohtamisen viranhaltijat näkivät eniten puutteita ei-
rahamääräisessä relevantin tiedon saannissa.

Askim (2007, 46-466) tutkimus toi esille sen, että norjalaiset valtuutetut pitivät

tärkeinä ja hyödyllisinä kunnan suorite- ja tuloksellisuustietoja (performance

information). Askimin kyselyssä ei kysytty edellä mainitun tiedon tärkeydestä

suhteessa muihin raportoidun tiedon lajeihin. Myös ter  Bogtin tutkimus Hollannissa

kohdistui suorite- ja tuloksellisuustiedon (performance information) käyttöön

valtuutettujen parissa (aldermen). Ter Bogtin mukaan valtuutetut eivät niinkään

usein tukeutuneet kunnan virallisiin suunnittelu- ja tarkkailulaskelmiin kuin

epävirallisimpiin suorituskykytiedon lähteisiin kuten epävirallisempiin

keskusteluiin ja kokouksiin. He olivat myös kriittisiä virallisissa dokumenteissa

tarjotun tuloksellisuustiedon sisällön suhteen (ter Bogt 2004, 241-242). KAKS:n

tutkimuksen tulokset ovat osittain samansuuntaisia ter Bogtin tulosten kanssa.

Melkers ja Willoughby (2005) tutkivat yhdysvaltalaisia kuntia ja piirikuntia (county)

talousjohdolle suunnatulla kyselyllä. Kyselyn tulokset antoivat viitteen siitä, että

vaikka tuloksellisuusmittaus on melko vakiintunut kuntiin, kyselyyn vastanneiden

joukossa huomattava osa näki puutteita tuotetun mittaritiedon käytössä ja

vaikuttavuudessa.

Moynihan (2016) argumentoi, että poliitikot käyttävät tuloksellisuustietoja

valikoidusti edistämään omia poliittisia tarkoitusperiään. Usein oppositio käyttää

tietoa hyväkseen silloin kun on tarve hyökätä ja haastaa huonosti suoriutuvia

valtaapitäviä puolueita ja edistää omaa kannatusta seuraavissa vaaleissa.
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Nogueira, Jorge & Oliver (2013) kysely kohdistui Portugalissa 94 kunnan poliitikolle

ja 208 teknisen sektorin johtajalle liittyen talousraporttien tilinpäätöslaskelmien

hyödyllisyyteen talouden johtamisessa. Vaikka liikekirjanpidon laskelmat

ymmärrettiin molemmissa ryhmissä hyödyllisiksi,  johtavat viranhaltijat arvostivat

niitä enemmän kuin poliitikot. Liikekirjanpidon tilinpäätöslaskelmia tärkeämpinä

molemmat ryhmät pitivät kuitenkin talousarvioraporttien sisältämiä tietoja. Buylen,

B. and Chistiaens, J. (2016) ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia hollantilaisista

kunnista tutkittuaan keskusteluja valtuustoissa.

Yamamoto (2008) havaitsi Tokion metropolikunnan valtuutetuille suunnatussa

kyselytutkimuksessa, että valtuutetut pitivät suoriteperusteisen liikekirjanpidon

tilinpäätöslaskelmia vaikeampina ymmärtää kuin talousarviota. Nämä tulokset ovat

samansuuntaisia KAKS:n tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan valtuutetut

käyttävät enemmän talousarvio- ja taloussuunnitelmia kuin kunnan

tilinpäätöslaskelmia.

Laskentatiedon tosiasialliseen käyttöön liittyvä tutkimus on vielä varsin vähäistä
kansainvälisesti (van Helden, 2016).  Tähän asti on enemmänkin oletettu, miten ja

missä määrin tarjoiltuna kirjanpitotieto ja muu laskentatieto on eri osapuolille
hyödyllistä. Näiden oletusten siivittämänä on päädytty vahvoihin kannanottoihin ja
ratkaisuihin paitsi maakohtaisesti niin myös kansainvälisessä laskentatiedon

kehittämis- ja harmonisointipyrkimyksissä. Vasta vähitellen on siirrytty
olettamuksista tiedon käyttäjien tarpeiden ja käytön empiiriseen tutkimukseen.
Aihetta koskeva tutkimus on aivan lapsen kengissä niin Suomessa kuin

kansainvälisesti tarjoten yhteiskunnallisesti tärkeitä jatkotutkimuksen
mahdollisuuksia.
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