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Valtiontalouden tarkastusviraston  
laillisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa valtionhallinnossa 
koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastus viraston laillisuus- ja 
asianmukaisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastus-
kertomuksen, joka lähetetään valtiovarainministeriölle, valtiovarain cont-
roller -toiminnolle, Valtiokonttorille ja Valtion talous- ja henkilöstöhallin-
non palvelukeskukselle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastus valiokunnalle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtiovarainministeriöllä, val-
tiovarain controller -toiminnolla, Valtiokonttorilla ja Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskuksella on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei 
kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyis-
tä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on 
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.
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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen päätavoitteena oli selvittää, miten sisäinen valvonta ja riskien-
hallinta on järjestetty valtionhallinnossa muodostamalla kokonaiskuva sisäi-
sen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan järjestämisestä valtion-
hallinnossa. Päätavoite jakautui neljään alatavoitteeseen.

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, tukevatko säädök-
set riittävästi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Valtion 
talous arviosta annetun lain ja asetuksen säännöksillä luodaan valtion talous-
hallinnon sisäisen valvonnan viitekehys sekä määritellään keskeisimmät 
sisäistä valvontaa toteuttavat yhteiset kontrollit. Talousarvioasetus muo-
dostaa käytännössä valtiokonsernin corporate governance -dokumentin. 
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan keskeisiä säädöksiä voidaan  pitää 
pääosin asianmukaisina ja riittävinä. Valtionhallinnossa on viime vuosina 
kuitenkin toteutettu muutoksia, joilla talousarviolainsäädännön sisäisen 
valvonnan menettelyjä on kevennetty säädösuudistuksilla ja ohjeistuksel-
la. On olemassa olennainen riski, että 1.10.2017 voimaan tuleva talousarvio-
lainsäädännön uudistus heikentää valtiokokonaisuuden sisäistä valvontaa. 
Koska julkisessa hallinnossa käytetään julkisia varoja ja riskit kohdistuvat 
näiden varojen käyttöön, viitekehyksenä eivät voi toimia samat sisäisen val-
vonnan menettelyt kuin esimerkiksi pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, 
jossa omistaja toteuttaa itse sisäistä valvontaa ja kantaa riskin välittömäs-
ti omassa taloudessaan.  

Yleisten talousarviosäännösten lisäksi tarkastuksessa on käyty läpi vero-
säännöksiä ja valtioavustuslain säännöksiä sisäisen valvonnan näkö kulmasta. 
Säännökset antavat varsin hyvän perustan toimivalle sisäiselle valvonnal-
le. Verotusmenettelyjen yksinkertaistamisen ja automatisoinnin yhteydes-
sä sisäisen valvonnan näkökulmasta suositellaan, että samanaikaisesti yk-
sinkertaistetaan myös aineellisia verosäännöksiä. Näin sisäisen valvonnan 
näkökulmasta kontrollit automatisoidaan. Valtionavustuslain kaikki koh-
dat tulee ottaa huomioon valtionavustuspäätöksessä. Esimerkiksi valtion-
avustuksen saajan oikeudet ja velvollisuudet tulee määritellä selkeästi val-
tionavustuspäätöksessä. 

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, tukeeko valtiokonsernin 
ohjaus toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tar-
kastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriöllä ja Valtiokonttorilla on 
merkittävä vaikutus valvontaympäristön kehittymiseen. Valvontaympäristö 
muodostaa sisäisen valvonnan perustan. Valtiokonttori on talous- ja henki-
löstöhallinnon ohjauksessa viime vuosina painottanut toiminnallista tehok-
kuutta koskevaa ohjausta ja vähentänyt sisäistä valvontaa koskevaa ohjausta. 
Valtiokonttorin ohjausote sisäisen valvonnan järjestämisessä on tämän seu-
rauksena heikentynyt ilman valtion taloudenhoitoa koskevaa kattavaa riski-
en arviointia. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan asianmukaisuus edellyttää ministeriöltä ja Valtiokonttoril-
ta sisäisen valvonnan ohjauksen parempaa koordinointia ja terävöittämistä. 
Hyvin järjestetty sisäinen valvonta myös tukee toiminnallista tehokkuutta.
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Tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarain controller -toiminnon roo-
li on kokonaisuutena jäänyt vähäiseksi valtionhallinnon sisäisen valvon-
nan kehittämisessä. 

Tarkastuksen kolmantena tavoitteena oli selvittää, onko sisäinen val-
vonta järjestetty asianmukaisesti kirjanpitoyksiköissä. Tilintarkastusten 
perusteella tarkastusvirasto toteaa, että sisäisen valvonnan järjestämiseen 
talousarviolain 24 b §:n ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tulee 
edelleen kiinnittää huomiota. Viime vuosina tilintarkastuskertomuksissa on 
huomautettu sisäisestä valvonnasta aiempia vuosia harvemmin. Tämä joh-
tuu erityisesti kirjanpitoyksiköiden tuloksellisuuden laskentatoimen kehit-
tymisestä. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumat ovat vakiintu-
neet osaksi kirjanpitoyksiköiden johtamisprosessia. Kirjanpitoyksiköiden 
oma sisäinen tarkastus on pääsääntöisesti järjestetty asianmukaisesti. Sisäi-
nen tarkastus toimii varsin kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Sa-
maan aikaan talousarvion noudattamista koskevien huomautusten määrä 
on kasvanut. Talousarvion noudattamista koskevat huomautukset eivät ole 
kuitenkaan aina johtuneet sisäisen valvonnan puutteista.  

Tarkastuksen neljäntenä tavoitteena oli selvittää, onko Valtion talous- 
ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakaspalveluprosessien sisäinen 
valvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastusvirasto katsoo, että valtion-
hallinnon kokonaisuuden näkökulmasta kirjanpitoyksiköissä ja palvelukes-
kuksessa käytettävät kontrollit ovat usein päällekkäisiä, mutta toisaalta on 
myös havaittu selkeitä kontrollipuutteita. Talous- ja henkilöstöhallinnon 
tehtäväketjut ovat muuttuneet kirjanpitoyksikkökohtaisista prosesseista vi-
rastorajat ylittäviksi toimintaprosesseiksi. Kun tehtäväketjut pitenevät, kas-
vaa riski siitä, ettei viraston johto tunnista riittävästi vastuutaan sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnasta. Osin kontrolleja ei ole otettu käyttöön tai 
niiden toteuttamista ei ole valvottu asianmukaisesti. Asiakaspalveluproses-
seissa käytettävien keskitettyjen tietojärjestelmien vastuita ja valvontamah-
dollisuuksia tulisi selkeyttää. Palvelukeskuksessa taloushallinnon prosessien 
toiminnot ja sisäinen valvonta on automatisoitu varsin pitkälle. Tarkastuk-
sissa syntyneen käsityksen mukaan sisäinen valvonta on olennaisilta osin 
järjestetty asianmukaisesti. Kontrollien luotettavuuteen on syytä kiinnittää 
huomiota. Henkilöstöhallinnon prosessien sisäisessä valvonnassa on todet-
tu olennaisia puutteita. Kieku-tietojärjestelmän henkilöstöhallinnon osion 
sisäisen valvonnan menettelyjen kehittäminen ja ohjeistaminen aloitettiin 
vasta vuoden 2016 aikana, vaikka ensimmäiset kirjanpitoyksiköt ovat otta-
neet Kieku-tietojärjestelmän käyttöön jo vuonna 2011.
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Tarkastusviraston suositukset:
1. Sisäisen valvonnan toimivuuteen ja sen järjestämiseen valtion talou-

denhoidon kattavana kokonaisuutena on valtiovarainministeriön, Val-
tiokonttorin ja valtiovarain controller -toiminnon syytä kiinnittää ny-
kyistä enemmän huomiota.

2. Koska sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tosiasiallinen toimivuus 
ratkaistaan prosesseja, toimintoja ja tietojärjestelmiä kehitettäessä, si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi aina olla kiinteä osa toimin-
nan suunnittelua, uudistamista ja lainsäädännön kehittämistä.

3. Sisäistä valvontaa toteuttavat kontrollit tulisi aina ensisijaisesti suun-
nitella ennaltaehkäiseviksi ja rakentaa tietojärjestelmissä automaatti-
siksi. Kontrollien tehokkuudesta tulisi varmistua testaamalla. 

4. Verolainsäädäntöä uudistettaessa tulee ottaa huomioon sisäisen val-
vonnan näkökulma ja kontrollien automatisointi.

5. Valtionhallintoon tulisi saada yhteinen sähköinen valtionavustusten 
hallintajärjestelmä.

6. Valtiovarainministeriön tulisi varmistaa, että valtiovarain controller 
-toiminnon resursointi tosiasiallisesti vastaa valtion talousarviosta an-
netun lain 24 e §:n periaatteita.

7. Riskienhallinnan kehittämistä tulisi jatkaa valtiovarain controller  -toi-
minnon valmisteleman riskienhallintapolitiikkamallin pohjalta erityi-
sesti valtioneuvostotason riskienhallintaan.

8. Valtion taloudenhoidon kokonaisprosessiin kohdistuvaa sisäistä tar-
kastusta tulisi vahvistaa esimerkiksi kohdistamalla valtiovarainminis-
teriön tai Valtiokonttorin yhteyteen resursseja tähän tehtävään ja si-
säisen valvonnan kehittämiseen.
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1 Mitä tarkastettiin

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman (2016–2020) mu-
kaan tarkastusviraston tekemän laillisuustarkastuksen tavoitteena on sen toi-
mivaltaan kuuluvissa asioissa tarkastaa, onko toimittu lainsäädännön, muun 
alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Laillisuustarkastuksessa pyritään selvittämään säännösten noudatta-
misen lisäksi, onko toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon peri-
aatteiden, toimintapolitiikan (tavoitteiden) sekä rahoitus- tai sopimusehto-
jen mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa siitä, onko 
lakeja ja muita säännöksiä sekä hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja 
onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset.

1.1 Mitä tarkastettiin ja miksi

Tarkastus perustuu tarkastusviraston viime vuosien valtionhallinnon sisäistä 
valvontaa koskeviin tarkastuksiin, annettuihin lausuntoihin ja asiantuntija-
toimintaan. Lisäksi tarkastuksen yhteydessä selvitettiin kirjanpitoyksiköiden 
johdon ja sisäisen tarkastuksen näkemyksiä sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausumasta ja sisäisen tarkastuksen toiminnasta. 

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli selvittää, miten sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta on järjestetty valtionhallinnossa. Tarkastuksen tavoitteena 
on muodostaa kokonaiskuva sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskien-
hallinnan järjestämisestä valtionhallinnossa. Tällöin tarkastelun kohtee-
na ovat sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan säädökset, 
ohjaus ja sisäisen valvonnan toimiminen kirjanpitoyksiköissä ja palvelu-
keskuksessa. Nämä kysymykset eivät ole toisistaan irrallisia, vaan niillä on 
olennaisia vuorovaikutussuhteita. Keskeisessä asemassa kokonaisuudessa 
on niin sanottu valvontaympäristö, jota käsitellään erityisesti luvuissa 3.1. 
ja 4.4. Tämän tarkastuksen tavoitteena ei ollut tehdä valtioneuvostotasois-
ta kokonaisarviota riskienhallinnasta.

Tarkastuksen alakysymyksiä olivat: 
1. Tukevatko säädökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-

mistä?
2. Tukeeko valtiokonsernin ohjaus toimivan sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämistä? 
3. Onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti kirjanpitoyksiköis-

sä? 
4. Onko Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asia-

kaspalveluprosessien sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti?

1.2 Sisäisen valvonnan säädökset ja 
määräykset

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988, jäljempänä talousarvio-
lain) 24 b §:n mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäi-
nen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä 

Laillisuustarkastuksessa verrataan 
toimintaa lainsäädäntöön ja 
hyvän hallinnon periaatteisiin
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 toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjestämis-
tä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja lai-
toksen johto. 

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992, jäljempänä talous-
arvioasetuksen) 69 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on huolehditta-
va siitä, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan 
laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukai-
set menettelyt (sisäinen valvonta), jotka varmistavat
1) viraston ja laitoksen talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden
2) viraston ja laitoksen hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaa-
misen
3) viraston ja laitoksen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oike-
at ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta ja toiminnasta.

Menettelyjen on asetuksen mukaan käsitettävä myös viraston tai laitok-
sen vastattavana tai välitettävänä olevien varojen hoito sekä ne viraston ja 
laitoksen toiminnot ja tehtävät, jotka se on antanut toisten virastojen ja lai-
tosten, yhteisöjen tai yksityisten tehtäväksi tai joista se muuten vastaa. Palve-
lukeskuksen johto vastaa sisäisestä valvonnasta siltä osin kuin kirjanpitoyksi-
kön tehtävät on palvelusopimuksella siirretty palvelukeskuksen tehtäväksi.

Asetuksen 69 a §:n mukaan sisäisen valvonnan menettelyissä on otetta-
va huomioon Euroopan yhteisön oikeudesta aiheutuvat viraston ja laitok-
sen toimintaan kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon si-
säistä valvontaa koskevat yleiset standardit ja suositukset. Asetuksen 63 §:n 
mukaan kirjanpitoyksikön on laadittava kultakin varainhoitovuodelta tilin-
päätös, jonka tulee sisältää sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausu-
ma. Asetuksen 70 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on järjestettä-
vä sisäinen tarkastus, jos siihen on perusteltua tarvetta. Talousarviolain ja 
-asetuksen säännöksillä luodaan myös valtion taloushallinnon sisäisen val-
vonnan viitekehys sekä asetetaan keskeisimmät sisäistä valvontaa toteut-
tavat yhteiset kontrollit. Talousarvioasetus muodostaa käytännössä valtio-
konsernin keskeisen corporate governance -dokumentin.

Talousarviolaissa ja -asetuksessa määritellään myös valtiovarainminis-
teriön ja Valtiokonttorin toimivaltuudet antaa tarkentavia määräyksiä ja 
ohjeita. Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset muodosta-
vat yhdessä lainsäädännön kanssa vaatimukset valtion taloudenhoidon yh-
teisten prosessien sisäisen valvonnan järjestelyille.

Valtiokonttori on antanut 23.11.2010 määräyksen kirjanpitoyksiköille ta-
loussäännön laatimisesta. Kirjanpitoyksikön taloussääntö on sisäisen val-
vonnan keskeinen suunnitteluväline. Taloussäännössä annetaan kirjanpi-
toyksikön sisäistä valvontaa koskevat yksityiskohtaiset määräykset, jotka 
yhdessä muiden säädösten ja työjärjestyksen kanssa luovat asianmukaiset 
ja riittävät perusteet sisäisen valvonnan menettelyille.

Talousarviosäädökset uudistuvat 1.10.2017

1.10.2017 voimaan tuleva talousarviolain muutos siirtää talous- ja henkilös-
töhallinnon tehtäviä virastoista palvelukeskukseen. Talousarviolain 12 b §:n 
(1053/2016) mukaan kirjanpitoyksiköt vastaavat maksuliikkeestään, kirjan-
pidostaan ja tilinpäätöksestään sekä laativat 21 §:ssä tarkoitetun viraston tai 
laitoksen toimintakertomuksen. Valtiokonttori määrää kuitenkin ne mak-
suliikettä, kirjanpitoa ja sen yhteydessä järjestettävää 16 §:ssä tarkoitettua 

Sisäisestä valvonnasta 
vastaa ylin johto

Sisäisen valvonnan kontrollit 
perustuvat talousarvioasetukseen 
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muuta seurantaa ja tilinpäätöksen laatimista koskevat tehtävät, jotka hoide-
taan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava 
virasto tai laitos. Valtiokonttori määrää ne viraston tai laitoksen palkanlas-
kentaa koskevat tehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa kes-
kitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos. Valtiokonttori voi 
määrätä palvelukeskukselle virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti mak-
settavan matkustuskorvauksen hyväksymiseen liittyviä tarkastustoimenpi-
teitä, joihin ei sisälly työnantajalle kuuluvan harkintavallan käyttöä. Edellä 
tarkoitetusta vastuunjaosta voidaan tehtävän tarkoituksenmukaisen hoi-
tamisen niin vaatiessa poiketa kirjanpitoyksikön hakemuksesta kirjanpi-
toyksikön toimintaan liittyvän erityisen syyn vuoksi Valtiokonttorin luval-
la enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Talousarviolain 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa 
määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion 
rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpää-
töksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelyta-
pojen yksityiskohdista.

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 17 §:n mukaan valtiovarain-
ministeriön toimialaan kuuluvat muun muassa valtion talousarvio ja ta-
loudenhoito sekä veropolitiikka ja verotus. Valtionavustusten ja veroasioi-
den lainvalmisteluvastuu on siten valtiovarainministeriöllä.

1.3 Kansainväliset standardit ja suositukset

Talousarvioasetuksen 69 a §:n (7.4.2004/254) mukaan sisäisen valvonnan 
menettelyissä on otettava huomioon sisäistä valvontaa koskevat yleiset stan-
dardit ja suositukset. Tällä tarkoitetaan erityisesti INTOSAI:n (valtioiden 
tarkastusvirastojen yhteinen järjestö) ja IIA:n (The Institute of Internal 
 Auditors Inc.) standardeja ja suosituksia. Säännöksen tavoitteena on ol-
lut saattaa sisäinen valvonta kaikilta osin kansainvälisten suositusten mu-
kaiseksi. 

Valtiokonttorin antaman taloussääntömääräyksen mukaan julkishal-
linnon organisaatioihin soveltuu hyvin esimerkiksi amerikkalaisen COSO- 
yhdistyksen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
 Commission) laatima Sisäinen kontrolli – yhtenäinen viitekehys dokument-
ti. Tämä ohjaa organisaatiota tarkastelemaan valvontaympäristöään, riskien 
arviointia, informaatiota ja viestintää, valvontatoimenpiteitään sekä valvon-
nan seurantaa. Myös INTOSAI-järjestön standardit ja suositukset (ISSAI-
standardit) perustuvat samaan viitekehykseen.

Viitekehyksen käyttöönoton yhteydessä on korostettu sitä, että standar-
dit ja suositukset toimivat hyvänä apuvälineenä sisäisen valvonnan järjes-
telmää rakennettaessa ja kehitettäessä.  

Valtiokonttori ohjaa 
keskitettyä taloushallintoa
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2 Tukevatko säädökset sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämistä?

Tarkastuksen tavoitteena on ollut muodostaa kokonaiskuva sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sen osana keskeisistä sisäistä val-
vontaa koskevista säännöksistä.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan keskeisiä sisäistä valvontaa kos-
kevia talousarviosäädöksiä voidaan pitää pääosin asianmukaisina ja riittä-
vinä. Valtionhallinnossa on viime vuosina kuitenkin toteutettu muutoksia, 
joilla talousarviolainsäädännön sisäisen valvonnan menettelyjä on keven-
netty säädösuudistuksilla ja ohjeistuksella. On olemassa olennainen riski, 
että 1.10.2017 voimaan tuleva talousarviolainsäädännön uudistus heikentää 
valtiokokonaisuuden sisäistä valvontaa. Koska julkisessa hallinnossa käyte-
tään julkisia varoja ja riskit kohdistuvat näiden varojen käyttöön, viitekehyk-
senä eivät voi toimia samat sisäisen valvonnan menettelyt kuin esimerkiksi 
pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, jossa omistaja toteuttaa itse sisäistä 
valvontaa ja kantaa riskin välittömästi omassa taloudessaan. 

Valtiovarainministeriö toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lau-
sunnossaan, että talousarviolain 1.10.2017 voimaan tuleva muutos mahdol-
listaa sisäisen valvonnan kehittämisen ja tehostamisen sekä automaattisten 
kontrollien rakentamisen, kun palvelukeskus tuottaa Valtiokonttorin mää- 
räyksellä kaikille virastoille samat taloushallintopalvelut samoilla periaat-
teilla.   

Yleisten talousarviosäädösten lisäksi tarkastuksessa on käyty läpi vero-
säädöksiä ja valtioavustuslain säännöksiä sisäisen valvonnan näkökulmasta. 
Säännökset antavat varsin hyvän perustan toimivalle sisäiselle valvonnal-
le. Verotusmenettelyjen yksinkertaistamisen ja automatisoinnin yhteydes-
sä sisäisen valvonnan näkökulmasta suositellaan, että samanaikaisesti yk-
sinkertaistetaan myös aineellisia verosäännöksiä. Näin sisäisen valvonnan 
näkökulmasta kontrollit automatisoidaan. 

Valtionavustuslaki (688/2001) on asianmukainen ja ajantasainen yleisla-
ki. Sen soveltamisessa on kuitenkin nykyistä systemaattisemmin syytä ottaa 
huomioon sisäisen valvonnan näkökohdat. Valtionavustuslain kaikki koh-
dat tulee ottaa huomioon valtionavustuspäätöksessä. Esimerkiksi valtion-
avustuksen saajan oikeudet ja velvollisuudet tulee määritellä selkeästi val-
tionavustuspäätöksessä. 

2.1 Sisäinen valvonta perustuu yleiseen 
viitekehykseen

Sisäinen valvonta auttaa organisaatioita saavuttamaan tärkeitä tavoitteitaan 
sekä ylläpitämään ja kehittämään suorituskykyään. COSO:n mallin avulla 
organisaatiot voivat kehittää sisäistä valvontaa tuloksellisesti ja tehokkaas-
ti siten, että sisäinen valvonta mukautuu muuttuviin toimintaympäristöi-
hin, saattaa riskejä hyväksyttäville tasoille ja tukee linjakasta päätöksente-
koa sekä johtamis- ja hallintojärjestelmää.
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Sisäisellä valvonnalla varmistetaan tavoitteiden saavuttamista ja tuetaan 
riskienhallintaa. Sisäinen valvonta on jatkuva ja kokonaisvaltainen proses-
si. Ajatusmalli soveltuu kaikkiin organisaatioihin: suuriin, keskisuuriin, pie-
niin, voittoa tavoitteleviin tai yleishyödyllisiin sekä julkisiin organisaatioi-
hin. Jokainen organisaatio voi kuitenkin valita erilaisen ja itselleen sopivan 
tavan soveltaa sisäistä valvontaa. Pienemmän organisaation sisäinen valvon-
ta voi olla esimerkiksi vähemmän määrämuotoinen, mutta silti tehokas. Tä-
mä perustuu osaltaan siihen, että omistaja on lähellä yritystä ja huolehtii it-
se sisäisestä valvonnasta ja kantaa myös riskin itse.

Sisäinen valvonta on määritelty siten, että se on organisaation hallituk-
sen, johdon ja muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena 
on antaa kohtuullinen varmuus niiden tavoitteiden saavuttamisesta, jotka 
liittyvät toimintoihin, raportointiin ja vaatimustenmukaisuuteen.

Sisäinen valvonta koostuu viidestä toisiinsa linkittyvästä osatekijästä. 
Osatekijät ovat valvontaympäristö, riskien arviointi, kontrollitoimenpiteet, 
tiedonkulku ja seuranta (Control Environment, Risk Assessment, Control 
Activities, Information & Communication, Monitoring Activities).

Tuloksellinen sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden orga-
nisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja saattaa organisaation tavoitteiden 
saavuttamista uhkaavat riskit hyväksyttävälle tasolle. 

Kuvio 1: 
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Sisäinen valvonta, COSO Internal Control -malli

2.2 Talousarviosäädökset tukevat sisäisen 
valvonnan järjestämistä

Vuoden 2000 maaliskuun alkuun saakka talousarviolain 26 §:n 2 momentin 
mukaan asetuksella voitiin säätää virastojen ja laitosten sisäiseen valvon-
taan liittyvistä asioista, jollei niistä ollut nimenomaan säännöksen nojalla 

Johto ja henkilöstö toteuttavat 
sisäistä valvontaa yhdessä 
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säädettävä lailla. Talousarvioasetuksen 69–71 §:t säätelivät sisäistä valvon-
taa. Asetuksen 69 § (1042/1996) asetti viraston ja laitoksen johdolle velvol-
lisuuden sisäisen valvonnan järjestämisestä ja 70 §:n 2 momentti jakoi sisäi-
sen valvonnan perinteisen jäsennyksen mukaisesti sisäiseksi tarkkailuksi ja 
sisäiseksi tarkastukseksi. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitystä korostettiin lainsää-
dännössä ottamalla talousarviolakiin uusi 24 b § (217/2000). Lakimuutos 
tuli voimaan 1.3.2000. Uuden säännöksen tavoitteena oli selkeyttää sisäi-
sen valvonnan tilannetta sekä aktivoida virastoja ja laitoksia sisäisen val-
vonnan tehostamiseksi (HE 188/1999 vp s. 8). Valtioneuvosto uusi lisäksi 
talousarvioasetuksen sisäistä valvontaa ja taloussääntöä koskevat pykälät 
(263/2000). Uudistettu asetus toi sisäisen valvonnan järjestämiselle olen-
naisesti lisää velvoittavuutta.

Sisäisen valvonnan vastuuta on edelleen selkeytetty vuonna 2015 voi-
maan tulleella talousarvioasetuksen muutoksella. Palvelukeskuksen johto 
vastaa sisäisestä valvonnasta siltä osin kuin kirjanpitoyksikön tehtävät on 
palvelusopimuksella siirretty palvelukeskuksen tehtäväksi.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan talousarvioasetuksen  
69 §:n mukainen vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ei kuitenkaan 
ole selkeä taloushallinnon prosesseissa käytettävien tietojärjestelmien osal-
ta. Näin siksi, että sovelluksista ja niiden sisäisen valvonnan määrittelyistä 
vastaava taho on usein eriytetty palvelusopimuksen mukaisesta tehtävien 
jaosta palvelukeskuksen ja asiakasviraston välillä. Tarkastusvirasto katsoo, 
että palvelukeskuksen asiakaspalveluprosesseissa käytettävien tietojärjes-
telmien sisäisen valvonnan vastuut tulisi selkeyttää.

Talousarvioasetuksen monilla säännöksillä luodaan sisäistä valvontaa to-
teuttavia kontrolleja. Hyviä esimerkkejä ovat talousarvioasetuksen 38 §, jos-
sa säädetään menojen hyväksymisestä, ja 39 §, jossa säädetään eräistä teh-
tävistä osana sisäistä valvontaa. Asetuksen 38 §:ää muutettiin merkittävästi 
asetuksella 1435/2014, joka tuli voimaan 1.1.2015. Vuoden 2014 loppuun as-
ti voimassa olleessa 38 §:n 3 momentissa todettiin, että menopäätöstä voi-
daan pitää myös menon hyväksymisenä, jos menopäätös on tehty esittelys-
tä ja jos menopäätöksen perusteella maksettavaksi erääntyvien yksittäisten 
menoerien eräpäiväkohtainen määrä on etukäteen tiedossa. Uudistuksessa 
kohtaa muutettiin siten, että menopäätöstä voidaan pitää myös menon hy-
väksymisenä, jos menopäätös on tehty esittelystä ja jos menopäätöksen pe-
rusteella maksettavaksi erääntyvien yksittäisten menoerien rahamäärä tai 
vastikkeellisten menojen määräytymisperuste on yksilöity menopäätök-
sessä. Enää ei edellytetty yksilöityä euromäärää hyväksymisen perustaksi. 

Menojen käsittelyn vaatimuksiin haettiin tarkastuksessa syntyneen kä-
sityksen mukaan asetuksen laadintavaiheessa lopullista säännöstä laajem-
paa joustavuutta. Lausuntojen perusteella valtiovarainministeriö täsmen-
si asetusehdotuksen menojen hyväksymistä koskevaa 38 §:n 3 momenttia. 
Ministeriön 5.12.2014 lausuntopyynnössä ehdotettu asetuksen muutos ei 
olisi edellyttänyt enää kaikkien menojen erillistä hyväksymistä eikä myös-
kään kaikkien tositteiden hyväksymistä.

Valtiovarainministeriö toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lau-
sunnossa, että ministeriö ei tavoitellut asetuksen laadintavaiheessa lopul-
lista säännöstä laajempaa joustavuutta menojen käsittelyn vaatimuksiin 
eli ministeriö pitää tarkastuskertomusluonnokseen sisältyvää tulkintaa 
virheellisenä. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan se, että lopullisessa 

Sisäinen valvonta tuli 
talousarviolakiin vuonna 2000

Talousarvioasetuksen säännöksillä 
luodaan sisäistä valvontaa 
toteuttavia kontrolleja
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 asetustekstissä todetaan ”menopäätöstä voidaan pitää myös menon hyväk-
symisenä, jos”, on merkinnyt hyväksymisvelvoitteen säilymistä toisin kuin 
oli asetusluonnoksessa. 

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan talousarvioasetuksen 1.1.2015 
voimaan tulleet muutokset heikensivät sisäisen valvonnan järjestämistä, 
sillä rajoittamattomien sopimusten sopimuskohdistusmenettelyn nykyiset 
kontrollit eivät ole riittävän tarkkarajaisia sen toteamiseen, että viraston ja 
laitoksen toimialaan kuuluvat valtion menot maksetaan asianmukaisesti ja 
oikeamääräisinä. Talousarvioasetuksen 38 §:n 1 momenttiin lisättiin vuon-
na 2016 (118/2016) seuraava teksti: ”Menopäätösten mukaiset menot eivät 
saa ylittää tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan tai arviomäärä-
rahan ylitysluvan taikka valtuuden määrää”. Tarkastusvirasto piti asetus-
luonnoksesta antamassaan lausunnossa (21.1.2016) lisäystä hyvänä erityi-
sesti niitä tilanteita varten, joissa menopäätöksen tekijä voi tosiasiallisesti 
päättää myös menon suuruudesta. 

Vaikka talousarvioasetusta on muutettu vuonna 2016 (118/2016), tarkas-
tusvirasto pitää edelleen sisäisen valvonnan toimivuuden kannalta tarpeel-
lisena sitä, että valtiovarainministeriö huolehtisi, että nykyiset menettely-
tavat täyttäisivät talousarvioasetuksen 38 §:n mukaiset vaatimukset ja että 
asetuksen 39 §:ssä tarkoitetut vaatimukset täyttyisivät. 

2.3 Verotussäännöksillä voidaan tukea 
verotusprosessien sisäistä valvontaa 

Sisäisen valvonnan menettelyt eivät valtion näkökulmasta koske pelkästään 
talousarviolainsäädännössä määritettyjä menettelyjä. Valtion tulokertymän 
kannalta olennaiset sisäisen valvonnan menettelyt luodaan aikaisemmin eli 
jo verotuksen sisältöä ja verotusmenettelyä koskevan lainsäädännön perus-
teella. Vuonna 2016 verotulot olivat 41,8 miljardia euroa.

Vero-oikeus voidaan jakaa aineelliseen ja muodolliseen vero-oikeuteen. 
Aineellisella vero-oikeudella säännellään verovelvollisuuden ja veron koh-
teen määrittämistä sekä veron laskemista. Muodollisen vero-oikeuden sään-
nöksiä ovat muun muassa verotusmenettelyä koskevat säännökset. 

Verotuloja koskevassa laillisuustarkastuksessa (17/2016) tarkastusviras-
to totesi, että yksi keskeinen verolainsäädännön arviointikriteeri on säädös-
ten ajantasaisuus.

Tarkastuksessa todettiin, että verotuksen automatisoituessa verotuksen 
toimittamisessa on siirrytty kattavasta tapauskohtaisesta tutkinnasta vali-
koitujen tapausten tutkimiseen. Tutkintatavan muutos toteutui asteittain 
ensin käytännössä ja myöhemmin säädöstasolla. Tuloverotuksen toimitta-
misessa on vuodesta 2006 alkaen sovellettu menettelyä, jossa veroilmoitus-
ten automaatioprosessissa tapahtuvalla tutkinnalla pyritään tunnistamaan 
ja valikoimaan veroilmoitusten manuaaliseen käsittelyyn veroriskin ja -int-
ressin kannalta merkittävät virheet ja puutteet. Arvonlisäverotusta koskevat 
muutostarpeet on otettu huomioon vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaissa, johon on sisällytetty muun 
muassa valikointia koskeva säännös. Autovero- ja valmisteverotuslaeissa ei 
ole tehty vastaavaa verotuksen automatisoinnista johtuvaa säädösmuutos-
ta, vaikka verotuksen toimittaminen myös näissä verolajeissa perustuu käy-
tännössä valikointiin. Laajasta tutkimisvelvoitteesta  tinkiminen edellytti 

Sisäinen valvonta turvaa 
valtion tulokertymää

Verotuksen automatisoituminen 
on johtanut valikoitujen 
tapausten tutkimiseen
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tuloverotuksessa myös verotuksen oikaisua koskevien säännösten täsmen-
tämistä. Autovero- ja valmisteverotuslaeissa ei ole uudistettu myöskään ve-
rotuksen oikaisusäännöksiä muutoksen edellyttämällä tavalla.

Verolainsäädäntöä ollaan uudistamassa

Verotusmenettelyjen uudistamiseksi on valtiovarainministeriössä käynnis-
sä laajamittainen lainsäädäntövalmistelu. Sen tarkoituksena on toteuttaa 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti Verohallinnon 
kantamia veroja koskevat uudistukset. Uudistuksilla yhdenmukaistetaan 
ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen 
muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Lisäksi edistetään sähköisiä 
toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista. Lainsäädäntöuudistuk-
set toteutetaan samanaikaisesti Verohallinnossa käynnissä olevan tietojär-
jestelmäuudistuksen (Valmis-hanke) kanssa. Viimeisimmät säädösmuutok-
set tulivat voimaan vuoden 2017 alusta.

Tarkastusvirasto katsoo, että verotusmenettelyjen yksinkertaistamista 
voidaan pitää sisäisen valvonnan näkökulmasta riskinä, ellei samanaikai-
sesti verotuksen automatisoituessa yksinkertaisteta myös aineellisia vero-
säännöksiä.

Verotusmenettelysäännökset voivat esimerkiksi muodostaa valvottavis-
sa olevien vero- tai maksuvelvollisten piirin ja mahdollistaa kattavan ilmoi-
tusvalvonnan, luoda perustan ilmoitusten tietosisällön luotettavuudelle sekä 
määrittää toimivallan vero- tai maksuvelvolliskohtaiselle verotarkastukselle 
ja siihen liittyvälle tiedonantovelvoitteelle. Oma-aloitteisten verojen vero-
tusmenettelylakiin on koottu useita veroja koskevat yleiset verotusmenet-
telysäännökset, mikä selkeyttää kokonaiskuvan muodostamista. Verolaji-
kohtaisesti voi olla tarpeen säätää yksityiskohtaisesti verotusmenettelyistä, 
joilla voidaan pyrkiä eliminoimaan tai rajoittamaan epätarkoituksenmukai-
seksi katsottua toimintaa. Esimerkkinä voi mainita verotuslakiin sisältyvät 
luvan myöntämisen edellytyksiä koskevat säännökset. 

Tarkastusvirasto katsoo, että sisäisen valvonnan näkökulmasta olennai-
sia ovat muodollisen vero-oikeuden säännökset, kuten verotusmenettely-
säännökset. Ne toisaalta luovat perustan sisäiselle valvonnalle ja toisaalta 
varmistavat aineellisen vero-oikeuden säännösten noudattamisen. Säädös-
valmistelussa niitä tulisi aina systemaattisesti arvioida myös sisäisen valvon-
nan näkökulmasta. Esimerkkinä verolainsäädännön valmisteluhankkeesta, 
jossa sisäisen valvonnan näkökulma on otettu asianmukaisesti huomioon, 
voidaan mainita hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuon-
nin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädän-
nöksi (HE 45/2017 vp).

Valtiovarainministeriö toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lau-
sunnossa, että ministeriössä on valmisteltu verotusmenettelyjen uudistami-
seksi kolme laajaa lainsäädäntöuudistuskokonaisuutta, joiden tavoitteena 
on yhtenäistää ja yksinkertaistaa sekä ajantasaistaa verotusmenettelysään-
nöksiä kaikissa verolajeissa. Uudistukset toteutetaan lausunnon mukaan 
vaiheittain Verohallinnossa käynnissä olevan tietojärjestelmäuudistuksen 
yhteydessä (Valmis-hanke), jossa arvioidaan myös Verohallinnon toiminta-
prosesseja. Lausunnon mukaan menettelyjen kehittämisellä ja sähköisen asi-
oinnin sekä automaation lisäämisellä varmistetaan osaltaan verovalvonnan 
tehokkuus ja resurssien kohdentuminen verotulot turvaavaan  toimintaan. 

Säädökset luovat perustan 
sisäiselle valvonnalle
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Selkeät ja yhtenäiset menettelyt parantavat myös sisäisen valvonnan edel-
lytyksiä. Lausunnossa todetaan lisäksi, että säädettäessä verotuksen aineel-
lisia säännöksiä otetaan huomioon riskien hallinnan näkökulma verotuk-
sen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tällaisten säännösten uudistamisessa 
vaikuttavat kuitenkin ennen kaikkea veropoliittiset, valtiontaloudelliset ja 
muut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Edelleen lausunnossa to-
detaan, että verotusmenettelyjen yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi val-
mistellaan parhaillaan myös veronsaajatilityksiä sekä arvonlisäverolain 12 a 
luvussa tarkoitettua sähköisiä ja eräitä muita palveluja koskevaa erityisjär-
jestelmää koskevia lainsäädäntöuudistuksia ja että kokonaistarkastelu val-
miste- ja autoverotuksen lainsäädännön ja verotusmenettelyiden osalta on 
tarkoitus tehdä, kun nykyiset ohjelmistot integroidaan Verohallinnon kanssa.

2.4 Valtionavustussäännösten soveltamisessa 
sisäistä valvontaa on syytä korostaa

Valtionavustuslaki (688/2001) on asianmukainen ja ajantasainen yleislaki. 
Valtionavustuslaki muodostaa perustan valtionavustusprosessin hyvälle si-
säiselle valvonnalle. Sen soveltamisessa on kuitenkin nykyistä systemaat-
tisemmin syytä ottaa huomioon sisäisen valvonnan näkökohdat. Erityis-
lainsäädännössä asetetaan valtionavustusten käsittelylle sinällään hyvin 
samankaltaisia vaatimuksia kuin valtionavustuslaissa.

Valtiovarainministeriön julkaisun 29/2015 mukaan valtionavustusten 
tarkkaa kokonaismäärää on vaikea arvioida, mutta avustuksia myönnetään 
vuosittain useita miljardeja euroja. Esimerkiksi kuntien peruspalveluohjel-
man yhteydessä tehtävän tarkastelun piirissä olevien kuntasektorin valti-
onavustusten yhteismäärä on edellä mainitun julkaisun mukaan noin mil-
jardi euroa vuodessa ja suorien yritystukien määräksi arvioidaan noin 1,3 
miljardia euroa vuodessa.

Valtiovarainministeriö asetti 19.11.2014 (VM110:00/2014) työryhmän sel-
vittämään valtionavustuksiin liittyviä eri hallinnonalojen käytäntöjä ja eri-
tyislainsäädännön suhdetta yleiseen valtionavustuslakiin (688/2001). Työ-
ryhmä ei ehdottanut merkittäviä muutoksia valtionavustuksia koskevaan 
lainsäädäntöön. Erityislainsäädäntöä on suhteellisen runsaasti. 

Tarkastusviraston yritystukia koskevan tarkastuksen perusteella voidaan 
todeta, että erityislakien menettelysäännökset eivät välttämättä olennaises-
ti poikenneet valtionavustuslain säännöksistä. Tarkastusvirasto katsoo, et-
tä lähtökohtaisesti olisi siten tarkoituksenmukaista tällaisissa tapauksissa 
soveltaa valtionavustuslakia.

Valtionavustuslaissa on säädetty tukiprosessista kattavasti, joten sitä voi-
daan käyttää pohjana arvioitaessa yleisesti valtionapujen sisäistä valvontaa.

 Valtionavustuksen saajan oikeudet ja velvollisuudet tulee määritellä 
selkeästi valtionavustuspäätöksessä. Oheisessa kuviossa on yhdistetty val-
tionavustuksen saajan oikeudet ja velvollisuudet valtionapuviranomaisen 
menettelyihin ennen valtionavustuspäätöksen myöntämistä ja sen jälkeen. 
Kustakin osa-alueesta esitetään eräitä piirteitä sisäisen valvonnan näkö-
kulmaa painottaen.

Valtionavustusten 
sisäinen valvonta perustuu 
valtionavustuslakiin

Erityislainsäännöksiä olisi 
tarpeen vähentää
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Kuvio 2: 

Tukipäätös
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tietojen oikeellisuus ja 
riittävyys sekä niiden 
varmentaminen

Menettelyt
tukipäätöksen 

jälkeen

Tuensaajan  
oikeudet

Valtionapu-  
viranomaisen 

menettelyt ennen 
tukipäätöstä

Tuensaajan  
velvollisuudet

Tuensaajan oikeudet ja velvollisuudet valtionavustusprosessissa

Hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuus ja riittävyys sekä 
tukikelpoisuuden todentaminen

Valtionavustustyöryhmä toteaa mietinnössään, että lukumäärältään suu-
rissa ja taloudellisesti merkittävissä valtionavustuskokonaisuuksissa tulisi 
olla nykyistä paremmat valmiudet siirtyä sähköisten asianhallintajärjestel-
mien käyttöön. Työryhmän ehdotuksen mukaan pidemmällä aikavälillä tu-
lisi tavoitteena olla laajasti valtionhallinnossa käytettävissä oleva sähköinen 
valtionavustusten hallintajärjestelmä. Sähköisessä valtionavustusten hal-
lintajärjestelmässä voidaan jo hakuvaiheeseen sisällyttää erilaisia sisäisen 
valvonnan kontrolleja. Tarkastusvirasto katsoo, että sähköisellä hallintajär-
jestelmällä voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta ja sisäistä valvontaa.

Valtionapukelpoiseksi hyväksymistä voidaan pitää perusteltuna enna-
kollisen valvonnan muotona. Käytännössä tuen myöntämisen edellytysten 
täyttymistä on usein hankala valvoa ja menettely perustuu luottamukseen. 
Sisäisen valvonnan näkökulmasta heikosti valvottavissa oleva avustukselle 
asetettu edellytys on olennainen puute ja riski.

Valtiokonttori toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, 
että sähköistä avustusten hallintajärjestelmää selvitetään Valtioavustusten 
digitalisoinnin esiselvityksessä. Esiselvitystyö on suunniteltu päättyväk-
si 31.10.2017. Esiselvitystyön tulokset kokoava raportti julkistetaan vuoden 
2017 lopulla. Lausunnon mukaan alustavasti näyttää siltä, että valtionavus-
tustoimintaa ja sen kannalta välttämättömiä suunnittelu- ja seurantatoimin-
toja voidaan ainakin osin tukea yhteisillä ratkaisuilla.

Sähköinen hallintajärjestelmä 
parantaisi tehokkuutta 
ja sisäistä valvontaa
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Tukiehtojen täsmällisyys ja käyttötarkoituksen yksiselitteisyys

Riittävästi yksilöity avustuksen käyttötarkoitus on olennainen sekä saajan 
oikeusturvan että sisäisen valvonnan järjestämisen kannalta. Avustuspää-
töksessä määritellään avustuksen saajan oikeudet, ja niitä voidaan rajoittaa 
avustuspäätökseen sisällytetyillä ehdoilla. Tukiehtojen täsmällisyys on niin 
ikään olennainen sekä saajan oikeusturvan että sisäisen valvonnan järjestä-
misen kannalta. Tarkastushavaintojen perusteella käyttötarkoituksen kan-
nalta olennaista on myös valtionavustuslain 5 §:ssä säädetty avustuslaji eli 
se, onko kyseessä yleisavustus vai erityisavustus.

Tarkastusvirasto katsoo, että valtionavustuslain valtionavustuspäätök-
sen sisältöä koskeva säännös antaa sisäisen valvonnan näkökulmasta hy-
vät edellytykset valtionavustuspäätöksen tekemiselle. Tämän säännöksen 
kaikki kohdat tulee kuitenkin ottaa huomioon valtionavustuspäätöksessä. 
Mahdolliset muutokset on syytä dokumentoida päätöksessä täsmällisesti.

Tuen käyttötarkoituksen muutosten dokumentointi ja tuen 
siirtäminen

Tuen käyttötarkoitusta ja ehtoja voidaan perustellusta syystä muuttaa. Muu-
tokset on syytä dokumentoida täsmällisesti, jotta avustuksen käyttöä valvot-
taessa vältytään tulkintaongelmilta.

Tarkastusvirasto on todennut laillisuustarkastuskertomuksessaan (Avus-
tukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikunta-
kasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen, 14/2012), että ope-
tus- ja kulttuuriministeriö on yhä laajemmin delegoinut valtionavustuksen 
myöntämiseen liittyvää toimivaltaa yhdistyksille ja säätiöille valtionavus-
tuslain 7 §:n 2 momenttiin perustuen. Avustuksen saajien myöntäessä tukea 
edelleen on myöntöprosessiin liittynyt laajaa myöntöharkintaa ja tosiasial-
lista julkisen vallan käyttöä. Perustuslain (731/1999) 124 §:n mukaan julki-
nen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai 
lain nojalla. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
124 §:n mukaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Tuen käyttöä koskevien tietojen oikeellisuus ja riittävyys sekä niiden 
varmentaminen

Valtionavustuslaissa säädetään yleisellä tasolla valtionavustuksen saajan tie-
donantovelvollisuudesta. Lain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tu-
lee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen nou-
dattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Valtionapuviranomaisen 
tulisi määrittää oikeat ja riittävät tiedot ottaen kattavasti huomioon sisäi-
sen valvonnan näkökohdat. Yhtenä keskeisenä kriteerinä voidaan pitää si-
tä, että avustusta koskevat menot ja tulot ovat johdettavissa kirjanpidosta 
ja perustuvat kirjanpidon tulosteeseen. 

Valtionavustuslaissa ei ole säädetty avustuksen saajan kirjanpidon jär-
jestämisestä. Avustuksesta riippuen saajan kirjanpidon järjestämisvelvol-
lisuus ja avustuksen seurantavelvollisuus kirjanpidossa perustuu joko val-
tioneuvoston asetukseen tai avustusehtoihin.

Valtionavustuspäätöstä 
koskevan säännöksen 
noudattaminen on tärkeää

Avustusmenettelyllä ei 
voida siirtää yhdistyksille 
julkisia hallintotehtäviä
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Valtionavustuslaissa ei ole myöskään säädetty tilintarkastuksesta. Tilin-
tarkastusta koskevat velvoitteet perustuvat siten valtionapuviranomaisesta 
riippuen joko valtioneuvoston asetukseen tai avustusehtoihin. Tilintarkas-
tajan raporttia valtionavustuksen käytöstä voidaan pitää olennaisena vel-
voitteena sisäisen valvonnan kokonaisuutta arvioitaessa. Tilintarkastajan 
näkökulmasta tällaisessa toimeksiannossa on kyse tilintarkastuksen liitän-
näispalvelusta silloin, kun vaatimus ei perustu erillislainsäädännössä esitet-
tyyn tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevaan säännökseen. Ky-
se voi olla esimerkiksi ISRS 4400:n mukaisesta toimeksiannosta. Tällöin on 
tärkeää, että valtionavustuksen myöntäjä on määrittämässä tilintarkastajan 
toimeksiannon sisältöä. Tarkastusvirasto katsoo, että valtionapuviranomai-
sen tulisi harkita tilintarkastusta koskevan velvoitteen sisällyttämistä avus-
tusehtoihin olennaisuus ja riski huomioon ottaen.

Työryhmämietinnön julkaisemisen jälkeen tarkastusvirasto on lausun-
noissaan edelleen tuonut esiin siirtomenojen sisäiseen valvontaan liitty-
viä kehittämistarpeita. Talousarviolain muuttamista koskeneessa lausun-
nossa (lausunto 24.8.2016) tarkastusvirasto totesi, että uudistus kohdistuu 
käytännössä valtion omiin menoihin ja tuloihin. Vaikka siirtomenot on pää-
osin jätetty tämän kehittämishankkeen ulkopuolelle, tarkastusvirasto piti 
lausunnossaan edelleen tärkeänä valtiontalouden prosessien tarkastelua 
kokonaisuutena sekä siirtomenoja koskevien prosessien ja menettelyjen 
yhtenäistämistä ja kehittämistä. Niitä hyviä käytäntöjä ja toimivia menet-
telytapoja, joita voidaan toteuttaa tämän hankkeen yhteydessä, tulisi levit-
tää kaikkien menojen ja myös tulojen käsittelyyn. 

Sisäisen valvonnan 
kokonaisuudessa tilintarkastajan 
raportti on keskeinen
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3 Tukeeko valtiokonsernin ohjaus 
toimivan sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä?

Tarkastuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sen osana valtiokonsernin ohjaukses-
ta järjestämisen tukena. Valtionhallinnossa sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan keskeisiä toimijoita ovat valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori. 
Valtiovarainministeriö vastaa yleisestä ohjauksesta ja ohjeistus on Valtio-
konttorin tehtävä. 

Tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriöllä ja Valtiokonttoril-
la on merkittävä vaikutus valvontaympäristön kehittymiseen. Valvontaym-
päristö muodostaa sisäisen valvonnan perustan. Valtiokonttori on talous- ja 
henkilöstöhallinnon ohjauksessa viime vuosina painottanut toiminnallis-
ta tehokkuutta koskevaa ohjausta ja vähentänyt sisäistä valvontaa koske-
vaa ohjausta. Valtiokonttorin ohjausote sisäisen valvonnan järjestämisessä 
on tämän seurauksena heikentynyt ilman valtion taloudenhoitoa koskevaa 
kattavaa riskien arviointia. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus edellyttää ministeriöltä 
ja Valtiokonttorilta sisäisen valvonnan ohjauksen parempaa koordinointia 
ja terävöittämistä. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta myös tukee toimin-
nallista tehokkuutta.

Tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarain controller -toiminnon roo-
li on kokonaisuutena jäänyt vähäiseksi valtionhallinnon sisäisen valvon-
nan kehittämisessä. 

Valtiokonttori toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lausunnos-
sa, että Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön ja valtiovarain controller 
-toiminnon yhteistyötä olisi tiivistettävä ja löydettävä toimintatavat, joil-
la tehokkaimmin ja valtion taloudenhoidon kokonaisuus kattaen saatai-
siin toimeenpantua sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoi-
mia valtionhallinnossa.

3.1 Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori 
luovat yleisen valvontaympäristön

Valtiovarainministeriön ohjauksen kohteena ovat muun muassa valtion ta-
loushallinto, valtiontalouden valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin perus-
teet sekä virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta. Valtiokonttori 
voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella ole-
vien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoi-
don, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja 
menettelytapojen yksityiskohdista.

Näiden toimijoiden merkitys on virastojen ja laitosten johdon lisäksi 
keskeinen sisäiseen valvontaan sisältyvän valvontaympäristön toteutumi-
sessa. Tarkastusvirasto korostaa, että on tärkeää, että nämä toimijat ottavat 
omassa toiminnassaan huomioon toimintansa vaikutuksen valvontaympä-
ristön kehittymiseen. Kansainvälisten standardien mukaan keskeinen asia 



26

hyvän valvontaympäristön toteutumisessa on asenne kontrolleja ja sovit-
tuja menettelyjä kohtaan. Valvontaympäristöä käsitellään yksityiskohtai-
semmin luvussa 4.4.

Valtiovarainministeriön asettama valtion taloushallinnon kokonais-
arkkitehtuuria valmisteleva työryhmä on antanut marraskuussa 2015 esi-
tyksen valtiovarainministeriölle ( julkaisu 43/2015), jossa kehittämistoi-
menpiteenä on esitetty luottamusperiaatetta hallinnon sisäisen toiminnan 
lähtökohdaksi. Ministeriössä ja Valtiokonttorissa suoritetuissa haastatte-
luissa haastatellut katsoivat, että valtionhallinnon prosesseja on tehostet-
tu eikä ole tunnistettavissa, että suhtautuminen sisäiseen valvontaan olisi 
muuttunut kielteisempään suuntaan. Luottamusperiaatetta ei haastattelu-
jen mukaan ole tietoisesti edistetty. Luottamusperiaatetta käsitellään yksi-
tyiskohtaisemmin luvussa 4.6.

Valtiovarainministeriö on perustellut talousarvioasetuksen 1.1.2015 voi-
maan tullutta muutosta muistiossa 22.12.2014 muun muassa sillä, että muu-
tokset vähentävät taloushallinnon työmäärää sekä virastoissa ja laitoksissa 
että palvelukeskuksessa poistamalla tarpeettomia työvaiheita sekä mah-
dollistamalla taloushallinnon tietojärjestelmien tehokkaamman hyödyn-
tämisen. Pidemmällä aikavälillä muutosten mahdollistamat työmääräsääs-
töt ovat muistion mukaan merkittäviä.

Tarkastusvirasto katsoo, että Valtiokonttori on talous- ja henkilöstöhal-
linnon ohjauksessa viime vuosina painottanut toiminnallista tehokkuutta 
koskevaa ohjausta ja vähentänyt sisäistä valvontaa koskevaa ohjausta. Val-
tiokonttorin ohjausote sisäisen valvonnan järjestämisessä on tämän seu-
rauksena heikentynyt ilman valtion taloudenhoitoa koskevaa kattavaa ris-
kien arviointia. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan asianmukaisuus edellyttää Valtiokonttorin sisäisen val-
vonnan ohjauksen lisäämistä ja terävöittämistä talousarviolain 24 c §:ssä tar-
koitetun määräystenantovaltuuden nojalla. Toimiva ja tehokas sisäinen val-
vonta on keskeinen osa-alue erityisesti silloin, kun hallinnossa tavoitellaan 
ensisijaisesti tehokkuutta. Asiaa käsitellään laajemmin luvussa 4.3 Talous- 
ja henkilöstöhallinnon sisäisessä valvonnassa on kehitettävää sekä luvussa 
4.6 Tehokas kontrollikokonaisuus rakentuu automaatiolle.

Tarkastusvirasto katsoo, että sisäisen valvonnan näkökulma on uudistuk-
sissa jäänyt liian vähälle ja hajanaiselle huomiolle. Talous- ja henkilöstöhal-
linnon järjestämisessä tulisi nykyistä paremmin huomioida prosessikoko-
naisuus, jolloin tärkeimmät riskit tunnistetaan, niiden merkitys arvioidaan 
ja tarvittavat riskiä hallitsevat ratkaisut tehdään kulloisenkin päätöksente-
on ja toiminnan organisoimisen yhteydessä. 

Valtiokonttorissa tulisi tarkastella kriittisesti talous- ja henkilöstöhal-
linnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä tukevia ohjeita 
ja määräyksiä kokonaisuutena. Samalla tulisi arvioida niiden soveltuvuutta 
nykyisten kirjanpitoyksikkörajat ylittävien prosessien sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tehokkaaseen järjestämiseen. 

Sisäinen valvonta ja varsinkin riskienhallinta kattavat virastojen ja lai-
tosten toiminnan laajemmin kuin pelkän rahaprosessin ja talousarvioase-
tuksen 69 b §:ssä tarkoitetun taloussäännön alan. Tarkastusvirasto esittää 
harkittavaksi sitä, että sisäisen valvonnan merkitystä taloussäännöissä ke-
vennettäisiin ja sen sijaan edellytettäisiin erillistä sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan ohjesääntöä. Tässä yhteydessä voitaisiin hyödyntää myös 

Valtiovarainministeriön 
ja Valtiokonttorin tulee 
huomioida toimintansa vaikutus 
valvontaympäristöön

Valtiokonttorin ohjausote sisäiseen 
valvontaan on heikentynyt

Sisäinen valvonta on jäänyt 
vähälle huomiolle talous- ja 
henkilöstöhallinnon uudistuksissa
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yritysten corporate governance -menettelyjä ja esimerkiksi valtionyhtiöi-
den hyviä käytäntöjä. Taloussääntöjen sisältö voisi rajautua talous- ja ra-
haprosessin kysymyksiin. Kirjanpitoyksiköiden taloussäännön merkitys 
kaventuu entisestään 1.10.2017 voimaan tulevassa uudistuksessa. Tässä yh-
teydessä Valtiokonttorin on joka tapauksessa tarpeen selvittää taloussään-
tömääräyksen päivitystarve.

Valtiokonttori toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lausunnos-
sa painottaneensa ohjauksessaan viime vuosina virastojen ja palvelukes-
kuksen toiminnallista tehokkuutta, mutta ei katso sen vaikuttaneen sisäistä 
valvontaa koskevaan ohjaukseen. Koska sisäinen valvonta on valtion talou-
denhoidon näkökulmasta keskeistä, Valtiokonttori kiinnittää jatkossa eri-
tyistä huomiota sisäisen valvonnan näkökulman esiin nostamiseen mää-
räyksissä ja ohjeissa. Toisaalta hallitusohjelmassa tulee painetta vähentää 
säädöksistä ja hallinnon antamista määräyksistä aiheutuvaa taakkaa asiak-
kaille ja hallinnolle.

3.2 Valtiovarain controller -toiminnon rooli 
on jäänyt vähäiseksi

Valtiovarain controller -toiminto ( jäljempänä myös VVC-toiminto) on pe-
rustettu vuonna 2003. Talousarviolain 24 e §:n mukaan valtiovarainminis-
teriössä on valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmän 
laadun ja tilivelvollisuuden varmistamista ja kehittämistä varten valtiova-
rain controller -toiminto ja siinä valtioneuvoston controller sekä tämän apu-
na ja sijaisena valtioneuvoston apulaiscontroller, jotka valtioneuvosto ni-
mittää. Talousarviolain 24 f §:n mukaan valtiovarain controller -toiminnon 
tehtävänä on muun muassa ohjata ja sovittaa yhteen sekä kehittää valtion 
tilinpäätösraportointia ja muuta valtiontaloutta ja tuloksellisuutta koske-
vaa raportointia ja arviointitoimintaa sekä sisäisen valvonnan järjestämistä.

Talousarvioasetuksen 71 §:ssä on säädetty sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan neuvottelukunnan tehtävistä. Tehtävät liittyvät muun muassa 
valtionhallinnon sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskienhallinnan 
kehittämiseen sekä valtionhallinnon sisäisen tarkastuksen kehittämiseen. 
Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtio-
varainministeriön valtiovarain controller -toiminnon virkamiehiä.

Hallituksen esityksen (hallituksen esitys 56/2003 eduskunnalle laiksi 
valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta) mukaan tarkoitukse-
na oli, että controller -toiminto olisi pieni ja tehokas asiantuntijayksikkö. 
Controller-toimintoa oli tarkoitus edellä mainitun hallituksen esityksen 
mukaan laajentaa siten, että toiminnossa olisi viisi asiantuntijavirkamies-
tä. Vuoden 2016 joulukuussa toiminnon käytössä oli valtioneuvoston apu-
laiscontroller, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja yksi assistentti. Resursointi 
on ollut jokseenkin ennallaan syksystä 2010 lähtien. Henkilöresurssit eivät 
ole toteutuneet hallituksen esityksen mukaisella tavalla. Talousarviolaissa 
säädeltyjen tehtävien lisäksi valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä 
on Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomaisyksik-
kö, jonka tehtäviä säätelevät laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahas-
totoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä laki ulkorajan ylittävästä yhteis-
työstä (657/2015).

Valtiovarain controller -toiminnon 
tehtävänä on myös sisäisen 
valvonnan kehittäminen
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Valtiovarainministeriön tulisi varmistaa, että valtiovarain controller -toi-
minnon resursointi tosiasiallisesti vastaa talousarviolain 24 e §:n periaatteita.  

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä arvioi VVC-toimintoa vuon-
na 2010. Arviointityöryhmä kannatti vaihtoehtoa, joka olisi tarkoittanut 
toiminnon lakkauttamista nykyisessä muodossaan ja sen hoitamien tehtä-
vien hajauttamista. Tarkastusvirasto totesi lausunnossaan 14.2.2011, että si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiselle valtionhallinnossa on 
edelleen ilmeistä tarvetta. Tämä tehtävä oli alun perin valmisteluasiakir-
jojen mukaan yksi VVC-toiminnon pääasiallisista tehtävistä. Viime vuosi-
na VVC-toiminnon resurssit tähän perustehtävään ovat olleet varsin niu-
kat. VVC-toiminnon organisoinnin tulee turvata hyvät edellytykset kehittää 
tehokkaasti poikkihallinnollisissa suhteissa noudatettavia taloudenhoidon 
menettelytapoja ja valtiokonsernin kokonaisohjaukseen perustuvia ratkai-
suja. Tarkastusvirasto totesi lausunnossaan myös, että VVC-toiminnon or-
ganisatoriselle asemalle asetetut edellytykset tukevat siten VVC-toiminnon 
tehtävien organisoimista erillisenä toimintona.

Asiakirjatarkastuksen ja VVC-toiminnon haastattelun perusteella tässä 
tarkastuksessa on selvitetty, miten toiminto on suorittanut valtionhallinnon 
yleisiä sisäisen valvonnan kehittämistehtäviä. Tarkastuksen perusteella val-
tiovarain controller ei ole 2010-luvulla esittänyt havainnoistaan raporttia, 
johon sillä säädösten mukaan on mahdollisuus. Keskeiset suoritteet ovat 
olleet sisäisen tarkastuksen jaoston arviointi- ja vahvistuslausumaa varten 
laatimat arviointikehikot.

Talousarvioasetuksen 71 §:ssä säädetyn sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan neuvottelukunnan kokoukset järjestetään valtiovarain controller 
-toiminnon johdolla. Neuvottelukunta on kokoontunut vuosina 2012–2015 
yhden tai kaksi kertaa. Vuonna 2016 kokouksia oli neljä. Neuvottelukun-
nalla on sisäisen tarkastuksen jaosto, joka on vuosina 2012–2016 kokoontu-
nut seuraavasti: vuonna 2012 viisi kertaa, vuonna 2013 ei lainkaan kokoon-
tumisia, vuonna 2014 viisi kertaa sekä vuosina 2015 ja 2016 kolme kertaa.

Tarkastusvirasto katsoo, että toiminnon rooli sisäisen valvonnan kehit-
tämistehtävässä on jäänyt vähäiseksi. Viime aikoina toiminta on kuitenkin 
aktivoitunut. Valtiovarain controller -toiminto on antanut 3.5.2017 suosi-
tuksen valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallista.

Valtiovarain controller -toiminto 
ei ole käyttänyt lakisääteisiä 
toimivaltuuksiaan
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4 Onko sisäinen valvonta järjestetty 
asianmukaisesti kirjanpitoyksiköissä 
ja palvelukeskuksessa

Tarkastuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä valtionhallinnossa. Sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan käytännön järjestäminen toteutetaan pääosin kirjanpi-
toyksiköissä ja palvelukeskuksessa.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto toteaa, että sisäisen val-
vonnan järjestämiseen talousarviolain 24 b §:n ja hyvän hallinnon periaat-
teiden mukaisesti tulee edelleen kiinnittää huomiota. Viime vuosina tilintar-
kastuskertomuksissa on huomautettu sisäisestä valvonnasta aiempia vuosia 
harvemmin. Tämä johtuu erityisesti kirjanpitoyksiköiden tuloksellisuuden 
laskentatoimen kehittymisestä. Samaan aikaan talousarvion noudattamis-
ta koskevien huomautusten määrä on kasvanut. Talousarvion noudattamis-
ta koskevat huomautukset eivät ole kuitenkaan aina johtuneet sisäisen val-
vonnan puutteista. 

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumat ovat vakiintuneet 
osaksi kirjanpitoyksiköiden johtamisprosessia. Kirjanpitoyksiköiden oma 
sisäinen tarkastus on pääsääntöisesti järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen 
tarkastus toimii varsin kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Tarkastusvirasto katsoo, että valtionhallinnon kokonaisuuden näkökul-
masta kirjanpitoyksiköissä ja palvelukeskuksessa käytettävät kontrollit ovat 
usein päällekkäisiä, mutta toisaalta on myös havaittu selkeitä kontrollipuut-
teita. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväketjut ovat muuttuneet kirjan-
pitoyksikkökohtaisista prosesseista virastorajat ylittäviksi toimintaproses-
seiksi. Kun tehtäväketjut pitenevät, kasvaa riski siitä, ettei viraston johto 
tunnista riittävästi vastuutaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnas-
ta. Osin kontrolleja ei ole otettu käyttöön tai niiden toteuttamista ei ole val-
vottu asianmukaisesti. Asiakaspalveluprosesseissa käytettävien keskitetty-
jen tietojärjestelmien vastuita ja valvontamahdollisuuksia tulisi selkeyttää. 

Palvelukeskuksessa taloushallinnon prosessien toiminnot ja sisäinen val-
vonta on automatisoitu varsin pitkälle. Tarkastuksissa syntyneen käsityksen 
mukaan sisäinen valvonta on olennaisilta osin järjestetty asianmukaisesti. 
Kontrollien luotettavuuteen on syytä kiinnittää huomiota.

Henkilöstöhallinnon prosessien sisäisessä valvonnassa on todettu olen-
naisia puutteita. Kieku-tietojärjestelmän henkilöstöhallinto-osion sisäisen 
valvonnan menettelyjen kehittäminen ja ohjeistaminen aloitettiin vasta vuo-
den 2016 aikana, vaikka ensimmäiset kirjanpitoyksiköt ovat ottaneet Kie-
ku-tietojärjestelmän käyttöön jo vuonna 2011.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) toteaa ker-
tomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että Palkeet näkee sisäisellä 
valvonnalla olevan keskeinen rooli talous- ja henkilöstöhallinnon proses-
sien tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa. Palkeet pyrkii jatkuvas-
ti kehittämään sisäistä valvontaa vastaamaan riskeihin, jotka voivat uhata 
asetettuja tavoitteita.
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4.1 Sisäisen valvonnan huomautukset ovat 
vähentyneet tilintarkastuskertomuksissa

Kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksen perusteella tarkastusvirasto toteaa, 
että toimintatapojen muuttuessa ja tehtävien osittain hajaantuessa eri toi-
mijoiden vastuulle on syytä kiinnittää huomiota erityisesti sisäisen valvon-
nan toimivuuteen ja sen järjestämiseen kokonaisuutena.

Kuvio 3: 

2011

2012

2013

2014

2015

Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden laskentatoimi

Muu sisäinen valvonta

Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden laskentatoimi

Muu sisäinen valvonta

Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden laskentatoimi

Muu sisäinen valvonta

Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden laskentatoimi

Muu sisäinen valvonta

Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden laskentatoimi

Muu sisäinen valvonta

78% 8% 13%
79% 4% 17%

Ei olennaista huomautettavaa
Olennaisia puutteita, mutta ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin
Olennaisia puutteita, joiden suhteen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin

82% 2% 17%
80% 5% 15%

86% 5% 9%
74% 4% 22%

84% 16%
84% 3% 13%

85% 3% 12%
92% 8%

90% 10%
84% 3% 13%

88% 1% 11%
82% 18%

90% 10%
74% 6% 20%

87% 13%
77% 23%

90% 2% 8%
90% 2% 8%

2016

12%
7%
2%3%

16%

2%
93%

95%
9%75%

86%Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden laskentatoimi

Muu sisäinen valvonta

Tilintarkastuskertomusten huomautukset sisäisestä valvonnasta (kirjanpitoyk-
siköiden määrä)

Tilintarkastuskertomuksissa on kokonaisuudessaan huomautettu sisäi-
sestä valvonnasta aikaisempaa harvempia kirjanpitoyksiköitä. Keskeinen se-
littävä tekijä liittyy tuloksellisuuden laskentatoimen tilan kohentumiseen. 
Samaan aikaan talousarvion noudattamista koskevien huomautusten määrä 
on kuitenkin kasvanut. Nämä huomautukset eivät ole aina johtuneet  sisäisen 
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valvonnan puutteista. Avainasemassa tuloksellisuuden laskentatoimen ti-
lan parantumisessa on ollut Kieku-tietojärjestelmän myötä tullut työajan-
seurannan yleistyminen erityisesti ministeriöissä.

4.2 Sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausumat ovat vakiintuneet

Talousarvioasetuksen 65 §:n (7.4.2004/254) mukaan kirjanpitoyksikön ti-
linpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäi-
sen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja 
riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan ti-
lasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- 
ja vahvistuslausuma). Lausuman tulee perustua todelliseen, järjestelmälli-
seen ja riittävän kattavaan sisäisen valvonnan tilan arviointiin. Lausuman 
taustalla olevan arvioinnin tulisi olla dokumentoitu ja perustua soveltuvaan 
ja yleisesti hyväksyttyyn sisäisen valvonnan viitekehykseen. Tehtävän arvi-
oinnin ja annettavan lausuman perusteena ovat sisäiselle valvonnalle ja ris-
kienhallinnalle asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Tehdystä arvioinnis-
ta esitetään keskeisimmät havainnot ja johtopäätökset.

Lausuman valmistelussa suositellaan käytettäväksi valtiovarainministe-
riön julkaisemaa suositusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lähesty-
mistavoista ja arvioinnista sekä suositukseen sisältyvää arviointikehikkoa. 
Arviointikehikosta on laadittu myös suppea malli, jota voidaan harkinnan 
mukaan käyttää esimerkiksi pienissä virastoissa laajemman kehikon sijaan.

Tarkastuksen yhteydessä selvitettiin sisäisen valvonnan arviointi- ja vah-
vistuslausuman sisältöä ja laatimisprosesseja. Selvitys koski vuonna 2015 
60:tä kirjanpitoyksikköä, joiden tuli laatia lausuma tilinpäätökseensä. Ti-
lanne päivitettiin vuoden 2016 tilinpäätöksistä. Lausumien sisällöt ja laati-
misprosessit eivät olleet muuttuneet olennaisesti vuodesta 2015.

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma pohjautui 26 kirjan-
pitoyksikössä valtiovarainministeriön suosittelemaan suppeaan arviointi-
kehikkoon, 11 kirjanpitoyksikössä laajaan arviointikehikkoon ja 23 kirjanpi-
toyksikössä muihin arviointimalleihin, pääosin COSO-malleihin. Selvityksen 
perusteella kirjanpitoyksiköt laativat arvioinnin lähes aina jonkin yleisen ja 
laajasti käytetyn mallin pohjalta. Arvioinnin valmistelutyön toteutti useim-
miten sisäinen tarkastus tai hallinnon vastuuhenkilö. Lisäksi ylin johto osal-
listui joissain tapauksissa arvioinnin valmisteluun. Muutamissa tapauksissa 
joku muu valmisteli lausuman. Lausuman valmisteluun osallistui vaihtele-
va määrä henkilöitä (1–35 henkilöä). Useimmiten lausuman valmisteluun 
osallistui selvästi alle 10 henkilöä. Keskimäärin lausuman valmisteluun käy-
tettiin alle 10 henkilötyöpäivää.

Lausuman valmisteluprosessi on vakioitunut osaksi kirjanpitoyksiköi-
den johtamisprosessia. Vain muutamassa tapauksessa näin ei katsottu ole-
van. Tulos vastaa pääosin tarkastusviraston käsitystä tilanteesta.

Lausumassa esitetyt kehittämiskohteet ovat pääosin johdettavissa val-
misteluaineistosta. Lausumassa esitetyillä kehittämiskohteilla ja suoritetuil-
la toimenpiteillä katsotaan useimmiten olevan jatkumoa edellisiin vuosiin 
verrattuna. Kaikissa arviointilausumissa kehittämiskohteita ei ole esitet-
ty selvästi.

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumista ei ole huomautet-
tu vuosien 2015 ja 2016 tilintarkastuskertomuksissa. 

Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tilaa on 
arvioitava vuosittain

Sisäisen valvonnan lausuman 
laatiminen on useimmiten 
osa johtamisprosessia
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Lausuman laatiminen tuo olennaista 
lisäarvoa johtamiseen

Lausuman laatiminen on tuonut esille 
sellaista olennaista tietoa, jota muutoin 
ei johtamisessa ole saatu

Lausuman laatimisprosessi on toimi-
vasti kytketty osaksi muuta johtamista

Lausuma on tarpeellinen nykymu-
otoisena jatkossakin osana tilin-
päätöstä

Valtioneuvoston controller -toiminto on 
tukenut hyvin lausuman laadintaa mm. 
laatimalla arviointikehikot 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

7% 59%

31%3% 59%

52%

52%17%

7% 65% 28%

31%

27% 21%

34%

7%

Kuvio 4: Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma, kysely ylimmälle johdolle

Tarkastuksessa toteutettiin myös kirjanpitoyksiköiden ylimmälle joh-
dolle suunnattu kysely sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman 
hyödyntämisestä johtamisessa. Kyselyyn vastasi 31 johtajaa, ja vastauspro-
sentti oli noin 53 %. Vastausten perusteella ylimmän johdon suhtautumi-
nen arviointi- ja vahvistuslausumaan vaihtelee. Vastausten perusteella johto 
kokee yleisesti, ettei lausuma tuota sellaista tietoa, jota ei muutoin johtami-
sesta saa. Lausuman tarpeellisuudesta nykyisessä muodossaan osana tilin-
päätöstä oltiin useimmissa tapauksissa jokseenkin samaa mieltä. Lausuman 
laatimisprosessi on johdon vastausten perusteella pääosin kytketty osaksi 
muuta johtamista.

Tarkastuksen yhteydessä selvitettiin myös sitä, miten kirjanpitoyksiköi-
den ylin johto kokee valtiovarain controller -toiminnon antaman tuen arvi-
ointilausuman laatimiseen. Kyselyn perusteella ylimmän johdon suhtautu-
minen controller-toiminnon antamaan tukeen oli vaihtelevaa, mutta pääosin 
controller-toiminnon on katsottu tukeneen lausuman laadintaa.

4.3 Talous- ja henkilöstöhallinnon sisäisessä 
valvonnassa on kehitettävää

Talousarvioasetuksen 69 §:n mukaan palvelukeskuksen johto vastaa talous-
arviolain 24 b §:ssä tarkoitetusta sisäisestä valvonnasta siltä osin kuin kir-
janpitoyksikön tehtävät on palvelusopimuksella siirretty palvelukeskuksen 
tehtäväksi. Sisäisen valvonnan vastuu määritellään palvelusopimuksessa ja 
sen liitteenä olevassa vastuunjakotaulukossa sovitun tehtäväjaon perusteel-
la. Vastuunjakotaulukolla sovitaan joistakin keskeisistä sisäisen valvonnan 
menettelyistä. Sisäisen valvonnan säädökset korostavat palvelusopimuk-
sen ja sen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon merkitystä sisäisen valvon-
nan vastuun määrittävänä asiakirjana. Palvelukeskuksen suuri asiakasmää-
rä ja volyymit korostavat sisäisen valvonnan asianmukaisen järjestämisen 

Ylimmän johdon suhtautuminen 
lausumaan vaihtelee

Palvelukeskuksen johto vastaa 
tehtäviensä sisäisestä valvonnasta
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merkitystä sekä alhaista riskiensietokykyä. Palvelukeskuksen rooli koros-
tuu 1.10.2017 lukien.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväketjut ovat muuttuneet kirjanpi-
toyksikkökohtaisista prosesseista rajat ylittäviksi toimintaprosesseiksi. Kun 
tehtäväketjut pitenevät, kasvaa riski siitä, ettei viraston johto tunnista riittä-
västi vastuutaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Toimintaym-
päristön ja toimintatapojen muutokset sekä tehokkuuden lisäämisen tarve 
edellyttävät nykyisellään kokonaisuuden kannalta aktiivista ja toimintata-
poja uudistavaa ohjaus- ja johtamisotetta.

Palvelukeskus ja sen asiakkaina olevat kirjanpitoyksiköt kuuluvat yh-
teen valtiokokonaisuuteen. Se mahdollistaa talous- ja henkilöstöhallinnon 
prosessien tehostamisen sekä sisäisen valvonnan kokonaisvaltaisen järjes-
tämisen. Tehokkuutta tukevat erityisesti Kieku-tietojärjestelmän yhtenäiset 
asiakaspalveluprosessit, yhtenäiset säädökset ja määräykset sekä tehtävien 
hoitamisessa käytettävät yhtenäiset tietojärjestelmät. Yhtenäisten tietojär-
jestelmien ja prosessiohjeiden tavoitteena on edesauttaa yhdenmukaisten 
toimintatapojen noudattamista sekä turvata prosessien laatu ja sisäisen val-
vonnan tehokkuus. On tärkeää, että palvelusopimuksia ja ohjeita noudate-
taan ja niiden noudattamista valvotaan.

Tarkastusvirasto on suorittamissaan tarkastuksissa todennut, että pal-
velukeskuksen ja sen asiakkaina olevien kirjanpitoyksiköiden välillä on so-
vittu tehtävien ja joidenkin sisäisen valvonnan kontrollien suorittamisvas-
tuusta. Tehtävien organisointi ja tehtäviin sisältyvät sisäisen valvonnan 
kontrollit ovat kuitenkin useimmiten virastojen omassa päätösvallassa, mi-
kä heikentää toiminnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Asiakaskohtai-
sesti toisistaan poikkeavat menettelytavat ja kontrollit lisääntyvät erityi-
sesti silloin, kun tietojärjestelmien toimintoja ja sisäistä valvontaa ohjaavat 
menettelyt ovat vähäisiä.

Talousarvioasetus on käytännössä muodostanut valtiokonsernin keskei-
sen corporate governance -dokumentin. Lisäksi yhteneväisiä menettelyta-
poja on ohjattu Valtiokonttorin ohjeilla ja määräyksillä. 1.10.2017 voimaan 
tulevassa uudistuksessa asetuksen sisältöä ollaan kuitenkin merkittävällä ta-
valla siirtämässä virastokohtaisen harkinnan varaan, mikä todennäköisesti 
johtaa erilaisiin käytäntöihin ja tulkintoihin kirjanpitoyksiköissä. Tarkas-
tusviraston näkemyksen mukaan prosessien tehokkuus voidaan saavuttaa 
vain silloin, kun sisäinen valvonta on asiakasvirastoissa ja palvelukeskuk-
sessa järjestetty asianmukaisena kokonaisuutena ja tietoa siirretään pal-
velukeskukseen siten, että kontrolleja voidaan tehokkaasti automatisoida.

Sisäinen valvonta on yhtä vahvaa kuin sen heikoin lenkki. Tilintarkas-
tuksissa on todettu, että virhe- ja väärinkäytösriskit ovat lisääntyneet. Ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuutta ei ole otettu riittävästi huomi-
oon. Toimivaan sisäiseen valvontaan ei riitä, että organisaation jonkin osan 
sisäinen valvonta tai yksittäinen sisäisen valvonnan osa-alue on järjestet-
ty asianmukaisesti.

Tarkastusvirasto katsoo, että ohjeita ja määräyksiä tulisi kehittää niin, 
että ne tukevat nykyistä paremmin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
kokonaisuutta. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien prosessiomista-
juuksia tulisi selkiyttää.

Talous- ja henkilöstöhallinnon 
tehtävien ulkoistaminen 
asettaa uusia vaatimuksia 
sisäiselle valvonnalle 

Valtionhallinnon kokonaisuus 
mahdollistaa kokonaisvaltaisen 
ja tehokkaan sisäisen valvonnan
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Taloushallinnon prosessien sisäinen valvonta on pitkälti automatisoitu

Taloushallinnon prosessien toiminnot ja sisäinen valvonta ovat varsin pit-
källe automatisoituja. Tarkastuksissa syntyneen käsityksen mukaan talous-
hallintoprosessien sisäinen valvonta on olennaisilta osin järjestetty asian-
mukaisesti. Prosessimuotoon laaditut palvelukeskuksen palvelusopimukset 
ja taloushallinnon prosessiohjeet on olennaisilta osin laadittu asianmukai-
sesti, ja ne tukevat varsin hyvin yhtenäisiä menettelytapoja ja sisäisen val-
vonnan järjestämistä palvelukeskuksessa.

Palvelukeskuksessa tulisi kuitenkin varmistaa, että taloushallinnon pro-
sesseissa otetaan käyttöön kaikki kontrollit, joilla voidaan varmistaa proses-
seille määritellyt laatu- ja tehokkuustavoitteet sekä muut sisäisen valvonnan 
tavoitteet. Lisäksi palvelukeskuksessa tulisi kehittää taloushallinnon osapro-
sesseissa käytettävien sovellusten automaattisten kontrollien luotettavuut-
ta. Näin estetään mahdollisuus kontrollien tahattomaan tai tahalliseen kier-
tämiseen sekä mahdollisuus kontrollien asiakaskohtaiseen räätälöimiseen.  

Taloushallinnon osaprosesseissa käytettävien tietojärjestelmien käyttö-
oikeuksien tarkastuksessa on todettu useita riskialttiita toimenkuvia. Tämä 
aiheutuu käyttövaltuushallinnan prosessin sisäisen valvonnan heikkouksis-
ta. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan nykyiset käyttövaltuus-
hallinnan kontrollit eivät ole riittäviä varmistamaan käyttöoikeuksien jat-
kuvaa ajantasaisuutta.

Palvelukeskuksen eri toimipaikoissa tehtäviä on eriytetty eri tavoin. Pal-
velukeskuksessa tulisi pyrkiä yhtenäisiin työrooleihin ja toimenkuviin riip-
pumatta palvelukeskuksen toimipaikasta. Tämä tukisi yhtenäisiä asiakas-
palveluprosesseja ja siten myös yhtenäisiä toimintatapoja ja kontrolleja. 

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan niin sanottujen rajoitta-
mattomien sopimusten sopimuskohdistusmenettelyn nykyiset kontrollit 
eivät ole riittävän tarkkarajaisia sen toteamiseen, että viraston ja laitoksen 
toimialaan kuuluvat valtion menot maksetaan asianmukaisesti ja oikeamää-
räisinä. Tarkastushavaintojen mukaan sopimuksen laskutussuunnitelma luo-
daan kiinteään maksuerään tai rajoittamattomaan maksuerään perustuvana. 
Rajoittamattomassa sopimuslajissa voidaan kohdentaa automaatiossa so-
pimukselle tallennettuun bruttosummaan asti ilman erillistä ostolaskujen 
asiatarkastamis- ja hyväksymismenettelyä. Mahdolliset virheelliset laskut 
havaitaan vasta, kun tallennettu sopimuksen kokonaissumma on ylittynyt ja 
yleensä tällöinkin sopimukselle lisätään saldoa, jotta automaatiossa tapah-
tuva kohdentuminen on mahdollista eikä toteutuneita laskutuksia ja niiden 
sopimuksen mukaisia perusteita tarkasteta ostolaskujen käsittelyprosessissa.

Valtiokonttorin ja palvelukeskuksen tulisi yhdessä valtiovarainministe-
riön kanssa varmistaa, täyttääkö rajoittamattomien sopimusten sopimus-
kohdistusmenettely nykyisellään valtion talousarviosta annetun asetuksen  
38 §:n edellytykset ennakkohyväksyntämenettelystä sekä asetuksen 39 §:ssä 
tarkoitetut sisäisen valvonnan tavoitteet.

Valtiovarainministeriö toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lau-
sunnossa, että menon hyväksymismenettelyiden on aina oltava säännös-
ten mukaisia ja mahdolliset puutteet menojen hyväksymismenettelyissä 
on korjattava. Valtiokonttori toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan 
lausunnossa, että Valtiokonttori on käynnistämässä saadun palautteen 
perusteella Palkeiden kanssa keskustelut siitä, että jatkossa menojen kä-
sittelyn automatisoinnista huolimatta rajoittamattomien sopimusten 

Taloushallintoprosessien 
sisäinen valvonta toimii 
pääosin asianmukaisesti

Tietojärjestelmien 
käyttöoikeuksissa on 
riskialttiita toimenkuvia
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 sopimuskohdistusmenettelyyn saadaan riittävät menettelyt menojen asian-
mukaisuuden ja oikeamääräisyyden varmistamiseksi.

Tarkastuksissa on todettu kirjanpidon tosittamiseen liittyviä puutteita. 
Puutteet heikentävät olennaisesti menojen hyväksymismenettelyyn liitty-
vien kontrollien luotettavuutta. Prosesseissa tulisi kehittää kirjausketjuun 
(audit trail) ja tosittamiseen liittyviä yhtenäisiä menettelyjä. Kirjanpito on 
järjestettävä niin, että kirjausketju voidaan vaikeuksitta todentaa kumpaan-
kin suuntaan.

Henkilöstöhallinnon prosessin sisäinen valvonta on puutteellista

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan henkilöstöhallinnon asiakaspal-
veluprosessin sisäistä valvontaa ei ollut järjestetty asianmukaisesti. Sisäis-
tä valvontaa ei ollut järjestetty asianmukaisesti myöskään henkilöstöhallin-
non kokonaisuus huomioon ottaen.

Kieku-tietojärjestelmä on otettu käyttöön valtionhallinnossa vuosina 
2011-2016. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotto aiheutti merkittäviä sisäi-
sen valvonnan riskejä henkilöstöhallinnon prosessissa. Palkanlaskennan ja 
palkan maksamisen oikeellisuuden kannalta ei voida pitää asianmukaisena 
tilannetta, jossa tietojärjestelmä otetaan käyttöön puutteellisesti testattu-
na ja laskentaperiaatteiltaan riittämättömänä siten, että testausta siirretään 
käyttöönottoprojektista palvelutuotantoon ja otetaan tietoinen riski siitä, et-
tä palkanmaksussa tapahtuu virheitä. Kontrolleilla ei voitu riittävästi halli-
ta prosessissa olevia sisäisen valvonnan riskejä, mikä ilmeni useina virhei-
nä palkanlaskennassa ja -maksussa. 

Palvelukeskuksessa Kieku-henkilöstöhallinnon sisäisen valvonnan me-
nettelyjen kehittäminen ja ohjeistaminen aloitettiin vasta vuoden 2016 ai-
kana, vaikka ensimmäiset kirjanpitoyksiköt ottivat Kieku-tietojärjestelmän 
käyttöön jo vuonna 2011. Valtionhallinnon kokonaisuuden näkökulmas-
ta kontrollit olivat usein päällekkäisiä, mutta osin havaittiin myös selkeitä 
kontrollipuutteita. Kaikkia kontrolleja ei ollut otettu käyttöön tai niiden to-
teuttamista ei valvottu asianmukaisesti.

 Vuoden 2016 aikana palvelukeskuksessa on kehitetty erityisesti palk-
ka-aineiston tarkastamista tukevia yhtenäisiä automaattisia aineiston ke-
ruumenetelmiä sekä määritelty yhtenäiset palkanmaksun kontrollipisteet, 
roolit ja vastuuhenkilöt. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan kehittämis-
toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja 
riittävyys edellyttävät kuitenkin edelleen sisäisen valvonnan kontrollien ja 
niiden luotettavuuden vahvistamista.

Henkilöstöhallinnon prosessissa palkka-aineiston tarkastaminen perus-
tuu pääosin manuaaliseen havainnointimenettelyyn. Manuaaliset kontrol-
lit korostuvat palkanlaskentaan liittyvien säännösten monimutkaisuuden, 
prosessissa todettujen riskialttiiden toimenkuvien ja tietojärjestelmäriski-
en takia. Ohjeistuksella varmistetaan manuaalisten kontrollien asianmukai-
nen ja riittävä suorittaminen. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että pal-
velusopimuksella sovittua vastuunjakoa noudatetaan.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan palvelusopimukset, pro-
sessikuvaukset ja prosessiohjeet eivät ole asiakkaiden näkökulmasta riittä-
vän läpinäkyviä. Läpinäkyvyys mahdollistaisi osaltaan palvelukeskuksen 
asiakasorganisaatioiden sisäisen valvonnan järjestämisen niin, että siinä 
otettaisiin huomioon palvelukeskuksen sisäisen valvonnan menettelyt. Näin 

Kieku-tietojärjestelmän 
keskeneräisyys on tuonut riskejä 
henkilöstöhallinnon prosesseihin

Palvelukeskuksessa 
kontrollit eivät ole olleet 
asianmukaisia ja riittäviä

Robotiikka on otettu palkka-
aineiston tarkastamisen 
tueksi palvelukeskuksessa
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palvelukeskuksen ja asiakkaan sisäinen valvonta voisi muodostaa tehok-
kaan kokonaisuuden. Läpinäkyvyydellä voitaisiin havaita myös mahdolli-
set kontrollipuutteet sekä ehkäistä henkilöstöhallintoprosessien tehtävien 
ja sisäisen valvonnan päällekkäisyydet. Sisäisen valvonnan tavoitteita uh-
kaavat riskit, niiden arviointi ja yhteys valvontatoimenpiteisiin on suositel-
tavaa dokumentoida.

Henkilöstöhallinnon prosessin sisäisen valvonnan järjestämisessä tu-
lisi tunnistaa ja arvioida riskit ja määritellä riskeille tehokkaat kontrollit. 
Kontrollit tulisi kohdentaa siihen osaan kokonaisprosessia, jossa tunnis-
tettuja riskejä voidaan tehokkaimmin hallita. Henkilöstöhallinnon proses-
sien virastokohtainen monimuotoisuus edellyttää lisäksi virastokohtaisten 
riskien tunnistamista ja tehokkaiden kontrollien määrittämistä. Valtiokont-
torin kertomusluonnoksesta antaman lausunnon mukaan henkilöstöhallin-
non kokonaisprosessien sisäisen valvonnan kehittämisestä on keskusteltu 
asiakasvirastojen kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon referenssiryhmäs-
sä vuoden 2016 aikana ja työ jatkuu edelleen.

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ei ole kokonaisuutena eriytetty asianmukai-
sesti. Riskialttiita toimenkuvia on niin palvelukeskuksen kuin myös asiakas-
virastojen tehtävien hoitamisessa. Henkilöstö- ja palkkahallinnon prosessi 
tulisi riskien hallitsemiseksi aina järjestää ensisijaisesti tehtävien eriyttämi-
sen kautta. Mikäli tehtäviä ei voida eriyttää tai muutoin tietojärjestelmillä 
tehokkaasti valvoa, on toiminnosta vastuussa olevan johdon syytä kehittää 
ja ottaa käyttöön korvaavia sisäisen valvonnan kontrolleja. Nykyisellään pal-
velukeskuksen palvelutuotannossa todetut riskialttiit toimenkuvat edellyt-
tävät asiakasvirastoissa tehtäviä laajoja toimenpiteitä. Toimintamalli, jossa 
turvaudutaan korvaaviin kontrolleihin, ei ole tehokkuuden ja vaikuttavuu-
den kannalta tarkoituksenmukainen. Menojen asiatarkastamista ja hyväksy-
mistä varten ei ole luotu tehokkaita raportteja tai muita välineitä eikä kysei-
siä riskejä ole tunnistettu osana sisäisen valvonnan järjestämistä. Erityisesti 
ongelmia on suurissa kirjanpitoyksiköissä.

Keskitettyjen tietojärjestelmien sisäinen valvonta on tärkeää

Sisäiseen valvontaan sisältyy myös tietojärjestelmien ja tietojärjestelmissä 
käsiteltävien tietojen tietoturvallisuus. Valtioneuvoston asetuksen tietotur-
vallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) 4 §:n mukaan valtionhallinnon 
viranomaisen on pidettävä huolta, että tietoturvallisuus suunnitellaan hy-
vän tiedonhallintatavan mukaisesti, ja asetuksen 5 §:ssä esitetään toimen-
piteitä tietoturvallisuuden toteuttamiseksi. 

Hyvän tiedonhallintatavan mukaisen tietoturvallisuuden toteuttami-
seksi valtionhallinnon viranomaisen on muun muassa huolehdittava, että 
toimintaan liittyvät tietoturvallisuusriskit selvitetään, asiakirjojen käsitte-
lyä koskevat tehtävät ja vastuut määritellään, tietojen luvaton muuttaminen 
ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön 
valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asian-
mukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä. 

Tarkastuksissa syntyneen käsityksen mukaan palvelukeskuksen asia-
kaspalveluprosesseissa käytettävien keskitettyjen tietojärjestelmien vas-
tuut ja valvontamahdollisuudet eivät nykyisellään ole riittävän selkeitä ja 
niitä tulisi selkeyttää.

Menojen hyväksymismenettelyssä 
on ongelmia suurissa 
kirjanpitoyksiköissä

Keskitettyjen tietojärjestelmien 
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tulisi selkeyttää
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4.4 Johdon esimerkki ratkaisee 
valvontaympäristön muodostumisen

Valvontaympäristö toimii perustana sisäisen valvonnan muille osa-alueil-
le sekä päivittäiselle päätöksenteolle ja toiminnalle. Valvontaympäristöön 
kuuluu COSO:n mukaan seuraavia osa-alueita:
1. henkilöstön ja johdon ammatilliset ja eettiset säännöt; kontrollijärjes-

telmää tukeva suhtautuminen
2. sitoutuminen pätevyyteen; ymmärretään ja osataan käyttää kontrol-

limenetelmiä
3. johdon tapa toimia eli sitoutuuko organisaation johto toimimaan so-

vittujen menettelytapojen mukaisesti
4. organisaation toimiva rakenne; toimivaltuudet, tilivelvollisuudet, ra-

portointilinjat
5. HR-politiikka ja käytännöt; esimerkiksi rekrytointi, kouluttaminen, 

ohjaus ja niin edelleen.

Yhteisön hallitus tai vastaava ja ylin johto osoittavat toiminnallaan, mikä 
merkitys sisäisellä valvonnalla on organisaatiossa ja miten organisaatiossa 
tulee toimia. Johto varmistaa, että nämä odotukset toteutuvat organisaation 
eri tasoilla. Toimivan johdon suhtautuminen ja tietoisuus sovituista sisäi-
sen valvonnan menettelyistä ja sen merkityksestä johtamisessa tuo järjes-
tystä ja kurinalaisuutta koko organisaation toimintaan. Toimivan organisaa-
tion ydinasia on johdon asenne kontrolleja ja sovittuja menettelyjä kohtaan.

Mikäli ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt osoittavat pitävänsä sovit-
tuja menettelytapoja ja kontrolleja tärkeinä, on todennäköistä, että muu-
kin henkilöstö huomioi tämän ja noudattaa olemassa olevia menettelyta-
poja tietoisesti. Mikäli ylin johto ei noudata sovittuja menettelytapoja, on 
todennäköistä, että myös organisaation henkilökunta on tästä tietoinen. Tä-
mä vaikuttaa todennäköisesti organisaation henkilökunnan suhtautumiseen 
sovittuja menettelytapoja ja kontrolleja kohtaan. 

Tarkastusvirasto suoritti vuonna 2015 tilintarkastusten yhteydessä lail-
lisuustarkastuksen, joka koski valtion virastojen ylimmän johdon sisäisen 
valvonnan menettelyjen noudattamista. Tarkastuksen kohteena oli valtion 
virastojen ylimmän johdon toiminta osana organisaation valvontaympäris-
töä. Tarkastuksen perusteella todettiin, että säädettyjä, määrättyjä ja sovittu-
ja menettelytapoja on olennaisilta osin noudatettu. Kokonaisuutena voitiin 
lisäksi todeta, ettei tarkastuksessa tullut esille valtion virastojen ylimmän 
johdon viranhoitotavoissa sellaisia olennaisia asioita, jotka eivät tukisi toi-
mivan valvontaympäristön syntymistä kirjanpitoyksiköissä. Vaikka useim-
mat asiat olivat tarkastuksen perusteella kunnossa, tuotiin esiin myös puut-
teita ja kehittämistarpeita.

Vaikka tarkastus ei kohdistunut moraaliin, sen perusteella voidaan kui-
tenkin arvioida, että Suomen valtion virastojen ylimmällä johdolla on kor-
kea moraali. Oletettavasti korkea moraali heijastuu myös organisaatiossa 
alaspäin. 

Sisäinen valvonta kytkeytyy eettisiin kysymyksiin. Valtiovarainministe-
riö toteutti vuosina 2015 ja 2016 kyselytutkimukset valtionhallinnon virka-
miesetiikan ja -moraalin tilasta. Kyselytutkimusten perusteella on nostettu 

Valvontaympäristö on sisäisen 
valvonnan peruskallio

Johto näyttää esimerkkiä myös 
sisäisessä valvonnassa
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keskusteltavaksi, mitä keinoja sisäisellä valvonnalla on epäeettisen käyttäy-
tymisen ehkäisemiseen ja eettisen käyttäytymisen edistämiseen. 

Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että ministeriö on nostanut eettisiä kysy-
myksiä esille ja kytkenyt ne sisäisen valvonnan tarkasteluun. Viraston nä-
kemyksen mukaan valtionhallinnossa etiikan ja eettisyyden merkitys on 
kasvussa ja hyvä hallinto sekä lainsäädäntö nähdään kilpailukykytekijänä.

4.5 Riskienhallintaa tulee kehittää myös 
kokonaisuuden näkökulmasta

COSO:n mallissa yksi osatekijä on riskien arviointi. Sen mukaan riskien ar-
viointia tukevat seuraavat periaatteet:
1. Organisaatio määrittelee tavoitteensa riittävän selkeästi, jotta tavoit-

teisiin liittyvät riskit voidaan tunnistaa ja arvioida. 
2. Organisaatio tunnistaa tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä kai-

killa organisaatiotasoilla ja analysoi niitä, jotta riskien hallintakeinois-
ta voidaan päättää.

3. Organisaatio ottaa huomioon väärinkäytösten mahdollisuuden arvioi-
dessaan tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä. 

4. Organisaatio tunnistaa ja arvioi muutoksia, jotka voivat vaikuttaa olen-
naisesti sisäiseen valvontaan.

Riskienhallinta määritellään toimintatavaksi, prosessiksi ja rakenteik-
si, joilla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteita uhkaavia riskejä.

Tehokas riskienhallinta on keskeinen osa toiminnan johtamista. Se on 
toimivan johdon ja henkilöstön toteuttama prosessi, jota sovelletaan stra-
tegian laadinnassa ja koko organisaatiossa ja jonka tarkoituksena on tun-
nistaa organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit 
riskienottohalukkuuden rajoissa, jotta voidaan olla kohtuullisen varmoja 
organisaation tavoitteiden toteutumisesta.

Riskien tunnistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa, koska tunnista-
mattomia riskejä ei voida hallita. Tällöin myöskään kontrollit eivät estä ris-
kien toteutumista, jos niillä hallitaan vääriä riskejä. Riskien asianmukainen 
tunnistaminen edellyttää prosessikokonaisuuksien, toimintojen, tietojär-
jestelmien, säännösten ja muiden sisäisen valvonnan tavoitteisiin kytkey-
tyvien riskien tunnistamista. Käytännössä riskienhallinnan asianmukainen 
järjestäminen edellyttää hyvää yhteistyötä eri osa-alueiden osaajien välillä 
sekä kokonaisuudesta vastaavia tahoja, joille vastuu on selkeästi osoitettu.

Tehokkaimmillaan riskienhallinta on silloin, kun se on täysin integroitu 
osaksi tavanomaisia johtamisen ja toiminnan prosesseja sekä siten rakennet-
tu sisälle toimintayksikön toimintoihin. Tällöin tärkeimmät riskit tunniste-
taan, niiden merkitys arvioidaan ja tarvittavat riskiä hallitsevat ratkaisut teh-
dään kulloisenkin päätöksenteon ja toiminnan organisoimisen yhteydessä. 

Systemaattisen sisäisen valvonnan järjestämiseksi sisäisen valvonnan ta-
voitteita uhkaavat riskit, niiden arviointi ja yhteys valvontatoimenpiteisiin 
on suositeltavaa dokumentoida sekä vastuuttaa riskien omistajille. Riskien 
omistajat seuraavat ja raportoivat säännöllisesti riskienhallinnan tilasta ja 
valvontatoimenpiteiden tehokkuudesta organisaatiossa niille toimijoille, 
jotka voivat aidosti vastata olennaisiksi arvioituihin riskeihin sekä määri-
tellä niille tehokkaat valvontatoimenpiteet kokonaisuuden näkökulmasta.

Toiminnan johtamiseen kuuluu 
tehokas riskienhallinta

Tunnistamattomia riskejä 
ei voida hallita
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Kirjanpitoyksikkö- ja virastotasolla tapahtuva riskienhallinta on rajattua ja 
käytössä olevat riskien käsittelykeinot (riskit voidaan välttää, hyväksyä tai jakaa 
tai niitä voidaan vähentää) ovat varsin vähäiset. Valtion virasto ei voi esimerkiksi 
vapaasti määritellä ja muuttaa strategisia tavoitteitaan eikä se voi vakuuttaa hal-
litsemaansa omaisuutta tai luopua sille laissa säädetyistä tehtävistä. Tämän takia 
riskienhallinta hajaantuu valtionhallinnossa eri organisaatioiden toiminnoiksi 
ja vastuiksi, joihin virasto- tai laitostasolla ei voida omilla päätöksillä vaikuttaa. 
Näiden rajoitteiden takia on mahdollista, että kirjanpitoyksikkö- ja virastotasol-
la toteutettava riskienhallinta ja siitä saatava lisäarvo osana toiminnan johtamis-
ta ja kehittämistä koetaan puutteelliseksi, mikä vaikuttaa johdon ja organisaati-
on sitoutumiseen toimivan riskienhallinnan kehittämiseen ja käyttöönottoon. 

Nykyisellään valtionhallinnossa on osin epäselvää, kuka kantaa mitäkin riskejä, 
kuka päättää eri riskien ottamisesta ja mitä riskejä asiakasvirastoissa, palvelukes-
kuksessa, hallinnonalatasolla ja koko valtion tasolla tulisi tarkastella. Riskienhal-
linnan monimutkaisuutta ja selkeyttämistarvetta lisää tehtävien ja tietojärjestel-
mien hajauttaminen usealle toimijalle sekä tietojärjestelmien käyttöpalvelujen ja 
kehittämisen ulkoistaminen valtionhallinnon ulkopuolelle.

Virasto- ja laitostasolla tapahtuvan riskienhallinnan osa-alueiden rajoitteiden 
takia tehokas kokonaisvaltainen riskienhallinta voisi olla tehokkaampaa rakentaa 
siten, että riskienhallintaprosessiin kuuluvat kaikki ne organisaatiot, jotka voivat 
aidosti ja tehokkaasti vaikuttaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osa-alueisiin. 
Valtionhallinnossa tulisi tunnistaa myös se, missä organisaatiossa strategiset ja 
operatiiviset riskit esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä otetaan, missä tavoit-
teiden saavuttamiseen liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja missä pääte-
tään, kuinka riskeihin vastataan.

Tehokkaan ja valtiokonsernille lisäarvoa tuottavan riskienhallinnan edut voi-
sivat perustua kokonaisvaltaiseen ylimmän tason (valtioneuvoston) ohjaamaan 
riskianalyysiin. Näin siksi, että valtiokokonaisuuden strategiset tavoitteet ja niihin 
liittyvät riskit otetaan suurelta osin valtioneuvosto- ja eduskuntatasolla. Tällöin 
myös jokaiselle riskille voitaisiin määritellä omistajat siltä valtiokonsernin tasol-
ta, jossa riskienhallinta tapahtuu tehokkaimmin ja jossa se voitaisiin integroida 
osaksi tavanomaisen johtamisen ja toiminnan prosesseja sekä rakentaa edelleen 
sisälle toimintayksikön toimintoihin. Monitahoisten ja koko valtionhallintoa kos-
kevien riskien tunnistamisen ja riskienhallinnan avulla johto voi tehokkaimmin 
reagoida erilaisten riskien ristikkäisiin vaikutuksiin ja kokonaisvaltaisesti moni-
tahoisiin riskeihin.

Tarkastusvirasto katsoo, että erityisen tärkeää olisi saada myös valtioneu-
vostotaso laajemmin mukaan systemaattiseen ja kokonaisuuden kattavaan ris-
kienhallintaan. Riskienhallinnan merkitys on erityisen suuri tehtäessä päätöksiä 
valtioneuvoston tasolla. Kokonaisvaltaista riskienhallintaa tukisi myös valtioneu-
vostotasolla tehtävä riskienhallintapolitiikka, joka ohjaisi riskienhallintaa valtion-
hallinnossa muun muassa ministeriö- ja virastotasolla. 

Riskienhallinnan osalta riskienhallintapolitiikassa ja ohjesäännöissä tulisi ku-
vata toimijoiden vastuut ja toimenkuvat sekä riskienhallinnan käytännön menet-
telyt strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Riskienhallinnan osa-alueiden 
vastuut tulisi kommunikoida selkeästi niille toimijoille organisaatiossa, jossa ris-
kienhallinta aidosti ja tehokkaasti tapahtuu. Riskikartassa havaituille riskeille tu-
lisi määrittää omistajat, koska kollektiivinen riskienhallinnan vastuu ei käytän-
nössä toimi. Toimiva riskienhallinta edellyttää myös toimivia kommunikointi- ja 
viestintävälineitä. Riskien omistajille tulisi määrittää systemaattiset riskien rapor-
tointikäytännöt, jotta toimintaa uhkaaviin riskeihin voidaan tehokkaasti reagoida.

Virastojen riskienhallinnalla 
on rajatut mahdollisuudet

Riskien omistaja on usein 
määrittämättä valtionhallinnossa
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Riskienhallinnassa tulisi erityisesti vastata sellaisten riskien toteutu-
miseen, jotka arvioidaan todennäköisesti toteutuviksi tai vaikutuksiltaan 
merkittäviksi. Valtionhallinnossa tulisi pyrkiä välttämään sellaisten riskien 
toteutuminen, joihin voidaan tehokkaasti omin toimin vaikuttaa, sekä va-
rautua sellaisten riskien toteutumiseen, joiden toteutumiseen ei voida vä-
littömästi vaikuttaa mutta joiden toteutuminen arvioidaan valtion tavoittei-
den ja etujen näkökulmasta merkittäväksi. Varautuminen tarkoittaa erilaista 
ennakointitoimintaa ja skenaarioiden laadintaa sekä riskien toteutumisen 
varalta laadittavia toimenpideohjelmia ja suunnitelmia, jotka vastuutettai-
siin riskien omistajille. 

4.6 Tehokas kontrollikokonaisuus rakentuu 
automaatiolle

Valvontatoimenpiteet eli kontrollit ovat varmentavia tai tarkistavia menet-
telyjä tai välineitä, joiden avulla voidaan poistaa asetettuihin tavoitteisiin 
haitallisesti vaikuttavat riskit tai vähentää ne hyväksyttävälle tasolle. Kont-
rolleilla pyritään vaikuttamaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen tai 
vähentämään toteutuneen riskin aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Toi-
mivan sisäisen valvonnan kontrolliympäristön määrittely edellyttää tavoit-
teiden määrittelyä, niitä uhkaavien riskien tunnistamista ja arviointia sekä 
tehokkaiden valvontamenettelyjen määrittämistä. Kontrollit, jotka eivät vas-
taa riskiin, ovat ilmeisen tarpeettomia. Heikko kontrollikokonaisuus myös 
mahdollistaa sellaisten riskien realisoitumisen, joiden vaikutus esimerkik-
si taloudelle ja valtion taloudenhoidon maineelle on suuri.

Valtionhallinto muodostaa kokonaisuuden

Tehokkaan sisäisen valvonnan kontrolliympäristön määrittely on edelleen 
nähtävissä virastokohtaisena velvollisuutena, mikä heikentää sisäisen val-
vonnan tehokkuutta. Valtiontalous ja valtioneuvoston alainen valtionhal-
linto muodostavat viime kädessä kokonaisuuden, jonka riskejä ja riskien 
hallintaa sekä sisäisen valvonnan menettelyjä tulisi tarkastella tämän koko-
naisuuden tavoitteiden ja etujen näkökulmasta. Se mahdollistaa tehokkaiden 
prosessien kehittämisen ja sisäisen valvonnan kokonaisvaltaisen järjestä-
misen. Tehokkuutta tukevat yhtenäiset asiakaspalveluprosessit, säännök-
set sekä ja tietojärjestelmät.

1.10.2017 voimaan tuleva talousarviosäädösten uudistus lisää virastokoh-
taista harkintaa sisäisen valvonnan järjestämisessä, mikä todennäköisesti 
johtaa erilaisiin käytäntöihin ja tulkintoihin kirjanpitoyksiköissä. Tarkas-
tusviraston näkemyksen mukaan prosessien tehokkuus voidaan saavuttaa 
vain silloin, kun sisäinen valvonta on asiakasvirastoissa ja palvelukeskuk-
sessa järjestetty asianmukaisena kokonaisuutena ja tietoa siirretään pal-
velukeskukseen siten, että kontrolleja voidaan automatisoida tehokkaasti.

Sisäisen valvonnan selkäranka ovat tehokkaat ja luotettavat kontrollit

Sisäisen valvonnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseen tulisi pyrkiä 
erityisesti automatisoimalla prosesseihin liittyviä toimintoja ja niihin sisäl-
tyviä sisäisen valvonnan kontrolleja, joilla johto saa kohtuullisen varmuuden 

Riskeihin varautuminen tarkoittaa 
ennakointitoimintaa, skenaarioita 
ja toimenpideohjelmia

Kontrollien tulee vastata riskeihin

Yhtenäiset prosessit, säännökset 
ja tietojärjestelmät ovat 
tehokkuuden kulmakiviä

Tehostamisessa on keskeistä 
yksinkertaisuus ja digitalisaation 
hyödyntäminen
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talousarvioasetuksen 69 §:n mukaisten tavoitteiden toteutumisesta. Proses-
sien ja kontrollien tehostamisessa keskeistä on myös yksinkertaisuus ja digi-
talisaation hyödyntäminen. Digitalisaation laajassa hyödyntämisessä haas-
teena ovat esimerkiksi virastojen erilaiset budjetointikäytännöt, työehtoja 
koskevat säännökset ja ohjeet sekä matkustusta koskevat ohjeet. Monimuo-
toisuus on haaste sekä henkilöstön osaamiselle että prosessien tehokkaal-
le digitalisoinnille. Tärkeää olisikin yhtenäistää säännöksiä sekä prosessi-
kokonaisuuksissa ja virastoissa käytettäviä menettelyjä ja toimintatapoja.    

Sisäisen valvonnan kontrollit jaetaan estäviin, havaitseviin ja korjaaviin 
kontrolleihin. Toiminnan ja sisäisen valvonnan tehokkuuden näkökulmas-
ta automatisoidut prosessit tulisi rakentaa niin, että edellisessä vaiheessa 
tehtyjä kontrolleiksi tarkoitettuja toimenpiteitä hyödynnetään seuraavas-
sa vaiheessa. Sisäisen valvonnan riskejä on tehokkainta hallita prosessin al-
kuvaiheessa ja siinä osassa kokonaisprosessia, jossa riskienhallinta voidaan 
toteuttaa aidosti ja tehokkaasti. Tällöin kontrollit varmistavat, että tietojär-
jestelmiin tallennetaan täydellisesti ja oikein kaikki asiankäsittelyn ja rat-
kaisun tai raportoinnin kannalta tärkeät tiedot ennen varsinaisen asiankä-
sittelyn aloittamista. Lisäksi kontrollien tulisi varmistaa sellaisten tietojen 
tallentaminen oikein ja täydellisesti, jotka saattavat välittömästi tai välilli-
sesti olla kriittisiä kontrollien toimivuuden kannalta.

Sisäisen valvonnan kontrollien järjestämisessä tulisi ensisijaisesti pai-
nottaa virheitä ja väärinkäytöksiä ehkäiseviä kontrolleja havaitsevien kont-
rollien sijasta. Virheitä ja väärinkäytöksiä jälkikäteen havaitsevat kontrol-
lit ovat usein kokonaisuuden kannalta tehottomia ja raskaita manuaalisesti 
toteutettavia erillisprosesseja.

Osa virheistä ja väärinkäytöksistä voi olla sellaisia, että niitä ei ole mah-
dollista korjata jälkikäteen. Valtaosa valtion toimintaprosesseista tehdään 
joko kokonaan tai osittain erilaisilla tietojärjestelmillä. Sisäisen valvonnan 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseen tulisi pyrkiä erityisesti automa-
tisoimalla toimintoja ja sisäistä valvontaa. Sisäinen valvonta ja riskienhallin-
ta on tehokkainta toteuttaa jo prosesseja, toimintoja ja tietojärjestelmiä ke-
hitettäessä. Tämän vuoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi olla 
kiinteä osa toiminnan suunnittelua. Asianmukaisesti suunnitellut ja käyt-
töönotetut automatisoidut kontrollit ovat usein tehokkaampia ja luotetta-
vampia kuin ihmisten suorittamat manuaaliset kontrollit, eikä niiden ylläpito 
vaadi paljoa resursseja. Lisäksi automaattiset kontrollit toimivat yhdenmu-
kaisesti kaikille tapahtumille, mikä vähentää riskiä niiden kiertämisestä.

Automaattiset ja manuaaliset kontrollit täydentävät toisiaan

Erityisesti automaattisten kontrollien hyödyt korostuvat prosesseissa, jois-
sa asioiden käsittelyssä sovelletaan ennalta määriteltyjä toimintasääntöjä 
ja tietojärjestelmät suorittavat yhdenmukaisesti monimutkaisia laskelmia 
suuria tapahtuma- tai tietomääriä käsiteltäessä. Kontrollien toimivuuden ja 
luotettavuuden sekä prosessien tehokkuuden kannalta on tärkeää, että val-
tionhallinnossa yhteisesti käytettävien sovellusten automaattiset kontrol-
lit toimivat luotettavasti ja yhdenmukaisesti.

Manuaalisilla kontrolleilla tulisi hallita sellaisia riskejä, joita ei voida tai 
ei ole järkevää hallita automaattisin kontrollein. Manuaaliset kontrollit so-
veltuvat hyvin alueille, joissa tarvitaan suuriin, kertaluonteisiin tai epätavan-
omaisiin tapahtumiin kohdistuvaa harkintaa. Lisäksi manuaalisia kontrolleja 

Ennalta ehkäisevien kontrollien 
tulisi olla ensisijaisia

Toimintojen automatisointi lisää 
sisäisen valvonnan tehokkuutta
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tulisi hyödyntää prosesseissa, joissa riskejä on vaikea määritellä, ennakoida 
tai ennustaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi muuttuvissa olosuhteissa 
tai prosesseja uudistettaessa ja uusia tietojärjestelmiä käyttöönotettaessa. 

Manuaaliset kontrollit ovat ihmisten suorittamia valvontatoimenpitei-
tä, minkä takia ne on automatisoituja kontrolleja helpompi kiertää, jättää 
huomiotta tai sivuuttaa. Lisäksi manuaaliset kontrollit ovat alttiita virheille 
ja erehdyksille sekä epäyhtenäiselle toteuttamiselle. Ohjeilla ohjataan toi-
mintojen ja kontrollien täydellistä ja yhdenmukaista suorittamista. Ohjeis-
tuksen merkitys korostuu haasteellisten ja tulkinnanvaraisten toimintojen 
ja kontrollien suorittamisessa.

Tehokkaan ja luotettavan sisäisen valvonnan järjestämisessä keskei-
simpiä kontrolleja ovat työtehtävien eriyttäminen ja käyttövaltuushallin-
ta. Riskialttiit toimenkuvat ja laajat käyttöoikeudet johtavat kokonaisuu-
den kannalta tehottomaan lopputulokseen, koska prosessissa aikaisemmin 
toteutettuihin kontrolleihin ei voida luottaa. Tällöin hyvin suunniteltu ja 
käyttöönotettu kontrollijärjestelmä on kierrettävissä. Käyttövaltuushallin-
nan kontrollit tulisi järjestää tehokkaasti käyttöoikeuksien perustamisen ja 
muuttamisen yhteyteen, jolloin varmistetaan, ettei henkilöille avata käyttö-
oikeuksia vastoin ennalta määriteltyjä työrooleja. 

Systemaattisen sisäisen valvonnan toteuttamiseksi kontrollit ja niiden 
suhde tunnistettuihin riskeihin tulisi kuvata asianmukaisesti, jotta toimin-
nassa ja siten myös riskeissä tapahtuvia muutoksia ja käyttöönotettujen kont-
rollien tehokkuutta voidaan jatkuvasti arvioida. Lisäksi sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja riittävyys tulisi varmistaa säännölli-
sesti tehtävillä arvioinneilla ja seurannalla. Esimerkiksi järjestelmä- ja oh-
jelmistopäivitykset voivat vaikuttaa automaattisten kontrollien toimintaan, 
mikä johtaa pahimmillaan laajaan systemaattiseen virheeseen. Manuaalis-
ten kontrollien suorittamista on niiden luonne huomioon ottaen seuratta-
va asianmukaisella tavalla, koska manuaalisia kontrolleja voidaan inhimil-
lisen toiminnan takia toteuttaa virheellisesti tai ne voidaan jättää kokonaan 
huomiotta.

Hallinnon kehittämisen lähtökohdaksi on esitetty 
luottamusperiaatetta

Hallinnon sisäisen toiminnan kehittämisessä on esitetty lähtökohdaksi luot-
tamusperiaatetta, jonka mukaan valtionhallinnon sisäisissä toimissa virka-
miehiä tulisi kohdella vähintään samalla luottamusasteella kuin hallinto 
kohtelee kansalaisia. Tässä tarkastelussa on tärkeää erottaa luottamukseen 
perustuva johtaminen ja toimintajärjestelmä toisistaan. Toisin kuin joh-
tamiseen, luottamus ei sovi toimintojärjestelmissä lähtökohdaksi sisäisen 
valvonnan järjestämiseen, sillä sen tulee olla riskeihin perustuvaa ja objek-
tiivista toimintaa riskien hallitsemiseksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon se 
julkisen hallinnon erityispiirre, että sekä lainsäädännön että yleisen käsi-
tyksen perusteella virkamiehiin ja kansalaisiin kohdistuvat odotukset poik-
keavat toisistaan jo siksi, että virkamiehet käyttävät julkisia varoja. Koska 
julkisessa hallinnossa käytetään julkisia varoja ja riskit kohdistuvat näiden 
varojen käyttöön, viitekehyksenä eivät voi toimia samat sisäisen valvonnan 
menettelyt kuin esimerkiksi pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, jossa 
omistaja toteuttaa itse sisäistä valvontaa ja kantaa riskin välittömästi omas-
sa taloudessaan.

Työtehtävien eriyttäminen 
ja käyttövaltuushallinta 
ovat avainkontrolleja 

Luottamus ei sovi lähtökohdaksi 
sisäisen valvonnan järjestämiseen
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Samassa yhteydessä keskeisenä kontrollina on korostettu esimiesten to-
teuttamaa jälkikäteistä seurantaa. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan 
sisäisen valvonnan perustuminen luottamukseen sekä tehokkaiden virhei-
tä ja väärinkäytöksiä ennalta ehkäisevien kontrollien korvaaminen pisto-
kokeellisilla tarkastuksilla eli havaitsevilla kontrolleilla ovat vastoin sisäi-
sen valvonnan hyviä periaatteita. Lisäksi ne heikentävät sisäisen valvonnan 
tehokkuutta.

Keskeisenä ongelmana on tarkastusten perusteella nähtävissä sisäisen 
valvonnan näkökulman aliarviointi prosessien kehittämisessä ja tehtävis-
sä prosessiratkaisuissa. Tämä johtaa tehottomien sisäisen valvonnan kont-
rollien kehittämiseen. Useissa tapauksissa sisäisen valvonnan riskejä ei ole 
tunnistettu. Esimerkiksi kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien palvelukeskuk-
seen siirtämistä valmistelleen hankkeen yhteydessä on selvitetty kirjanpi-
toyksiköistä palvelukeskukseen siirrettäviä tehtäviä ja määritelty siirrettä-
viä osatehtäviä. Hankkeen tehtäviin ei kuitenkaan ole kuulunut prosessien 
sisäisen valvonnan tavoitteiden tai menettelyjen käsittely, eikä tarvittavia 
kontrolleja tai niiden toteuttamista ole selvitetty tai määritelty riittävästi 
hankkeen yhteydessä. Sisäisen valvonnan tehottomuus on johtanut myös 
siihen, että tuottavuuspaineiden alla kontrolleja on purettu tai niitä ei ole 
otettu käyttöön, mikä aiheuttaa olennaista riskiä talous- ja henkilöstöhal-
linnon prosesseissa.

Valtiovarainministeriö toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lau-
sunnossa, että hankkeessa käytiin läpi varsin perusteellisesti taloushallin-
non ja palkanlaskennan prosessit ja määritettiin ne tehtävät, jotka siirretään 
palvelukeskuksen hoidettavaksi. Tässä yhteydessä myös selvitettiin, että eri 
osapuolilla on riittävät mahdollisuudet sisäisten kontrollien järjestämiseen 
niiden vastuulla olevien tehtävien osalta.

Tarkastusvirasto pitää muutosten onnistumisen kannalta välttämättömä-
nä keskeiset prosessit kattavaa riskianalyysia ja tähän perustuvaa kontrolli-
en määrittelyä. Kontrollit tulisi toteuttaa siellä, missä ne voivat tehokkaim-
min estää virheiden ja väärinkäytösten syntymisen sekä havaita ja korjata 
syntyneet virheet. Talousarviolaki ja -asetus asettavat yleiset laatutavoitteet 
ja myös rajoitteet prosessien kehittämiselle, mikä tulisi huomioida proses-
sien ja sisäisen valvonnan kehittämistyössä. Siten tarkastusvirasto ei pidä 
asianmukaisena esimerkiksi menojen käsittelyyn otettuja uusia menettely-
tapoja, joilla ei voida luotettavasti varmentua talousarvioasetuksen 38 §:ssä 
ja 39 §:ssä tarkoitetuista laatutavoitteista.

4.7 Tiedonkulun merkitys korostuu 
palvelukeskusympäristössä

COSO:n mukaan tieto ja viestintä ovat välttämättömiä sille, että tavoitteiden 
saavuttamista tukevat organisaation sisäisen valvonnan vastuut toteutuvat. 
Johto käyttää tuottamaansa tai sisäisistä ja ulkoisista lähteistä hankkimaan-
sa olennaista ja laadukasta tietoa, joka tukee sisäisen valvonnan muiden osa-
alueiden toimivuutta. Viestinnän avulla ylin johto osoittaa henkilöstölle val-
vontavastuiden tärkeyden.

Hyvin toimivassa sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa päätöksen-
tekijöillä tulee olla riittävä tieto hallinnossa tunnistetuista riskeistä ja suun-
nitelluista kontrollitoimenpiteistä. Yksi keskeinen uhka  epäonnistumiselle 

Julkisten varojen taloudenhoidolla 
on erityisiä vaatimuksia

Kontrolleista luopuminen 
on lisännyt riskejä

Tiedonkulun puutteet ovat 
uhka päätöksenteolle
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ovat tiedonkulun puutteet, jolloin johto tai muu organisaation osa ei saa 
oman toiminnan ja päätöksenteon kannalta kriittistä tietoa. Organisaation 
sisällä ja organisaatioiden välillä tulisi olla tehokasta ja systemaattista sisäis-
tä valvontaa ja riskienhallintaa tukevia tiedon ja viestinnän välineitä. Toi-
mivan tiedonkulun tulee olla sekä horisontaalista että vertikaalista. Tällöin 
tarvittava tieto tunnistetaan, poimitaan ja viestitään sellaisessa muodossa 
ja niin pian, että riskeihin voidaan reagoida ennen niiden haitallisia vaiku-
tuksia tai tunnistettujen mahdollisuuksien menettämistä.

Virastotasolla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointien tulok-
set tulisi käsitellä viraston johtoryhmässä. Samalla tulisi vastuuttaa todettu-
jen epäkohtien korjaaminen ja luoda riittävät seurantamenettelyt epäkoh-
tien korjaamiseksi. Mikäli riskienhallinta tai kontrollien suorittaminen on 
tehokkaampaa toteuttaa toisessa organisaatiossa, tulisi tällainen tieto vies-
tiä toimijalle.

Tiedonkulun riskien tunnistamisen ja arvioinnin merkitys korostuu pal-
velukeskusympäristössä, jossa on useita toimijoita ja pääosa tehtävistä hoi-
detaan virastojen ja laitosten varsinaisen toiminnan ulkopuolella. Palvelu-
keskuksen tehtävien ja sisäisen valvonnan tehokkuus perustuu sovittuihin 
menettelytapoihin. Tällöin oletuksena on, että palvelukeskuksen asiakas-
virastojen sisäinen valvonta varmistaa riittävästi sen, että palvelukeskuk-
seen toimitetaan oikea-aikaisesti asianmukaisesti varmennettuja asiakir-
joja ja muita palvelupyyntöjä. 

Tarkastuksissa on todettu, että palvelukeskuksessa ei ole tietoa siitä, mil-
lä tavoin asiat on käsitelty asiakasvirastoissa ennen palvelupyynnön toimit-
tamista palvelukeskukseen.

Lisäksi on todettu, että Kieku-henkilöstöhallinnon prosessissa esimies-
ten valvontavastuu on keskeinen osa oikeiden ja riittävien tietojen tallenta-
mista. Tietojärjestelmän käyttö edellyttää hyvää Kieku  henkilöstöhallin-
non koodien tuntemusta sekä virka- ja työehtosopimusten osaamista, mikä 
lisää perustietojen virheriskiä. 

Tarkastusvirasto katsoo, että henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin te-
hokkuuden kannalta olisi ensisijaisesti suositeltavaa, että tallennukset teh-
dään mahdollisuuksien mukaan siellä, missä tietoa tuotetaan. Tältä osin 
sähköisiä lomakkeita tulisi edelleen kehittää siten, että tiedot voidaan mah-
dollisimman kattavasti tallentaa asiakasvirastoissa.

4.8 Sisäinen tarkastus on seurannan väline

Seurannalla varmistetaan, että sisäinen valvonta toimii tehokkaasti. Sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi olla kokonaisvaltaista ja systemaat-
tista. Organisaatioiden muuttuvissa sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympä-
ristöissä tulisi jatkuvasti varmistua sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Seurantaa toteutetaan johdon jatku-
van toiminnan ja siihen liittyvien erillisten arviointien avulla.

Organisaatio valitsee, kehittää ja tekee jatkuvia tai erillisiä arviointeja 
varmentaakseen sisäisen valvonnan osa-alueiden olemassaolon ja toimivuu-
den. Jatkuvia tai erillisiä arviointeja tai niiden yhdistelmiä käytetään var-
mistamaan sisäisen valvonnan toimivuus. Jatkuvat arvioinnit, jotka sisäl-
tyvät toimintaprosesseihin organisaation eri tasoilla, tuottavat ajantasaista 
tietoa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä.

Sisäisen valvonnan tehokkuus 
perustuu sovittuihin 
menettelytapoihin

Prosesseja tulisi kehittää 
sähköisinä kokonaisuuksina

Johdon toiminta ja arvioinnit 
ovat osa seurantaa
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Seuranta voidaan järjestää itsearviointina, ulkopuolisen tekemänä arvi-
ointina tai tehtävä voidaan antaa erillisen sisäisen tarkastuksen tehtäväksi. 
Tehokkaimman menetelmän käyttäminen riippuu muun muassa arvioinnin 
kohteesta. Esimerkiksi tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvien riskien 
tunnistaminen ja kontrollien arviointi vaatii usein erityisosaamista, jolloin 
arviointi on järkevää jättää asiaan erikoistuneiden henkilöiden tehtäväksi. 
Toisaalta organisaatioiden substanssitoimialaan liittyvien riskien tunnista-
misessa ja valvontatoimenpiteiden arvioinnissa voi olla tehokkainta käyttää 
itsearviointeja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan 
valtiolla kerran vuodessa arviointi- ja vahvistuslausuman muodossa, mikä 
on eräänlainen laajempi arviointi vuoden aikana tehdystä työstä.

Sisäinen tarkastus on tarkoitettu johdon tueksi

Yleisesti suuremmissa organisaatioissa on nähty tarpeelliseksi perustaa 
erillinen sisäinen tarkastus johdon tueksi. Sisäisen tarkastuksen keskeise-
nä tehtävänä on arvioida ja varmentaa organisaation sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä raportoida siitä ylim-
mälle johdolle.

Suoritetun laillisuustarkastuksen kriteerinä sisäisen tarkastuksen osal-
ta oli talousarvioasetuksen 70 §, jossa määritellään valtiohallinnon sisäistä 
tarkastusta koskeva keskeinen normiperusta. Säännöksen mukaan viraston 
ja laitoksen johdon on järjestettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on perus-
teltua tarvetta 69 ja 69 a §:ssä edellytettyjen sisäisen valvonnan menettely-
jen johdosta. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen 
valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät 
tarkastustehtävät. Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä on otettava huo-
mioon sitä koskevat yleiset standardit ja suositukset. Määräykset sisäisen 
tarkastuksen menettelyistä ja asemasta viraston tai laitoksen organisaati-
ossa annetaan sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä, jonka virasto tai laitos 
itse vahvistaa.

Valtiovarainministeriön muistiossa (25.5.2000) on mainittu merkittä-
vinä sisäistä tarkastusta koskevien standardien ja suositusten antajina IN-
TOSAI ja IIA. Virastojen ja laitosten tulee sisäisen tarkastuksen järjestä-
misessä ottaa huomioon keskeiset sisäistä tarkastusta koskevat standardit 
ja suositukset. Tällaisina voidaan mainita esimerkiksi INTOSAI GOV 9140 
-standardi (Internal audit independence in the public sector) ja IIA:n si-
säisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit. Keskeisimpinä asi-
oina standardeissa korostuu sisäisen tarkastuksen riippumattomuus ja sii-
hen liittyvä organisatorinen asema.

Tässä laillisuustarkastuksessa sisäisen tarkastuksen asemaa ja tehtäviä 
selvitettiin kyselyllä, joka suunnattiin kirjanpitoyksiköiden sisäisen tar-
kastuksen yksiköille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten sisäinen 
tarkastus on toteutettu valtion kirjanpitoyksiköissä ja miten se vastaa sille 
asetettuihin vaatimuksiin. Lisäksi kirjanpitoyksiköiden ylimmälle johdol-
le suunnatussa kyselyssä selvitettiin johdon näkemyksiä oman organisaati-
onsa sisäisestä tarkastuksesta. Kyselyyn valittiin sellaiset kirjanpitoyksiköt, 
joilla oli oma sisäinen tarkastaja (vähintään 1 htv) tai erillinen sisäisen tar-
kastuksen yksikkö. Kysely lähetettiin yhteensä 24 kirjanpitoyksikölle, jois-
ta kyselyyn vastasi 23. Vastausprosentti oli siten 96 %. Kysely sisälsi yhteen-
sä 14 kysymystä, mutta jotkut yksiköt vastasivat vain osaan kysymyksistä.

Johdon on järjestettävä 
sisäinen tarkastus, jos siihen 
on perusteltua tarvetta

Sisäisen tarkastuksen 
riippumattomuus ja asema 
organisaatiossa korostuvat 
standardeissa 
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Sisäiseen tarkastukseen on kohdistettu oman henkilöstön henkilötyö-
vuosia yhteensä 63 vuonna 2016. Oman henkilöstön työpanos kohdistuu pää-
osin tarkastustyöhön (62 %), konsultointiin (12 %), riskienhallintaan (8 %) 
sekä muuhun työhön (10 %). Lisäksi sisäistä tarkastusta kohdennetaan vä-
häisessä määrin tukitoimiin ja järjestelmätarkastukseen. Kyselyn mukaan 
tarkastus on kohdentunut useimmiten toimintamenoihin ja jossain määrin 
myös EU-tukiin sekä siirtomenoihin. 

Ostopalvelua käytettiin yhteensä noin 11 henkilötyövuotta. Ostopalvelu-
na sisäistä tarkastusta on vuonna 2016 käytetty 24 kirjanpitoyksikössä. Os-
topalvelun työ kohdistuu pääosin tarkastustyöhön. Ostopalvelua käytetään 
vähäisessä määrin myös muun muassa riskienhallintaan ja konsultointiin.

Kirjanpitoyksiköiden sisäinen tarkastus on järjestetty asianmukaisesti

Onko sisäinen tarkastus järjestetty 
organisatorisesti ylimmän johdon 
tueksi?

100%

Voiko sisäinen tarkastus valita 
vapaasti tarkastusmetodinsa? 100%

Onko sisäisen tarkastuksen asema 
määritelty viraston työjärjestyk-
sessä?

82% 18%

Voiko sisäinen tarkastus toimia 
riippumattomasti? 90% 10%

Laatiiko sisäinen tarkastus sään-
nönmukaisen vuosisuunnitelman 
tarkastuksen tueksi?

95% 5%

Voiko sisäistä tarkastusta toteuttaa 
sisäisen tarkastuksen periaatteiden 
mukaisesti?

96% 4%

Onko sisäisellä tarkastuksella 
riittävät resurssit toteuttaa tarkas-
tustyötä?

32%68%

Kyllä Ei

Kuvio 5: Sisäisen tarkastuksen järjestäminen, kysely sisäiselle tarkastukselle

Vastausten perusteella sisäinen tarkastus pystyy toteuttamaan työtään 
riippumattomasti ja keskeisten sisäisen tarkastuksen periaatteiden mu-
kaisesti (ammattitaito, rehellisyys, objektiivisuus ja luottamuksellisuus). 
Sisäinen tarkastus on järjestetty ylimmän johdon tueksi ja se saa valita 
tarkastusmetodit vapaasti. Sisäinen tarkastus on myös usein huomioitu 
kirjanpitoyksikön työjärjestyksessä. Vuosisuunnitelma laaditaan tarkastuk-
sen tueksi lähes kaikissa tapauksissa, ja vuosisuunnitelman hyväksyy lähes 
aina ylimpään johtoon kuuluva henkilö. Sisäinen tarkastus saa toimeksian-
not usein ylimmältä johdolta ja käy säännönmukaisia keskusteluita ylimmän 
johdon kanssa. Tarkastuksen tuloksista raportoidaan ensisijaisesti ylimmäl-
le johdolle sekä myös tarkastuskohteille ja muille mahdollisille toimeksi-
antajille. Sisäisen tarkastuksen havainnot tarkastuksista ja niihin liittyvät 
suositukset johtavat aina toimenpiteisiin kirjanpitoyksiköissä. Suurimpa-
na ongelmana vastaajat pitivät resurssien riittävyyttä.

Palvelukeskusmuutos ja siirtyminen yhteisiin valtionhallinnon tietojär-
jestelmiin ovat vaikuttaneet melko paljon myös sisäisen tarkastuksen  työhön. 

Sisäinen tarkastus on 
usein järjestetty ylimmän 
johdon tueksi ja se valitsee 
tarkastusmetodit vapaasti
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Avointen vastausten perusteella keskeisimpinä vaikutuksina on arvioitu, et-
tä valvontatehtävä on aiempaa hajaantuneempaa ja tietojen saanti on han-
kalampaa. Myös tarkastustehtävät ovat jossain tapauksissa vähentyneet. 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

Sisäinen tarkastus tuo olennaista lisäarvoa 
organisaatiolle

Sisäinen tarkastus tuo olennaista lisäarvoa 
ylimmälle johdolle

Sisäinen tarkastus toimii kustannusvaikut-
tavasti

Sisäinen tarkastus toimii ammattitaitoisesti

Sisäisen tarkastuksen resurssit riittävät  
tukemaan ylimmän johdon tavoitteita varmen-
tua sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja 
riittävyydestä

40% 30% 30%

20%30%50%

30% 60% 10%

10%60%30%

30% 70%

Kuvio 6: Sisäisen tarkastuksen järjestäminen, kysely ylimmälle johdolle

Tarkastuksessa kirjanpitoyksiköiden ylimmältä johdolta kysyttiin si-
säisen tarkastuksen asemasta ja hyödyntämisestä osana johtamista. Joh-
don vastausten perusteella sisäinen tarkastus tuo olennaista lisäarvoa or-
ganisaatiolle ja ylimmälle johdolle. Sisäinen tarkastus myös toimii varsin 
kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti ja se voi toimia tehtävässään 
riippumattomasti. Johdon vastausten perusteella sisäisen tarkastuksen re-
surssit ovat riittäviä.

Yhteenvetona tarkastusvirasto toteaa, että kirjanpitoyksiköiden oma si-
säinen tarkastus on pääsääntöisesti järjestetty asianmukaisesti. Sisäisen tar-
kastuksen resurssit ovat viime vuosina kokonaisuutena vähentyneet ja ovat 
tällä hetkellä melko pienet. Muutaman kirjanpitoyksikön osalta tarkastus-
virasto on viime vuosien tilintarkastuksissa raportoinut siitä, että sisäinen 
tarkastus tulisi talousarvioasetuksen 70 §:n perusteella järjestää tai sen re-
sursseja tulisi olennaisesti lisätä.

Sisäinen tarkastus saa toimeksiantonsa ja tarkastusmandaattinsa viras-
ton ylimmältä johdolta. Valtion taloudenhoidon yhteiset prosessit ylittävät 
kuitenkin virastorajat. Talousarviolain 1.10.2017 voimaan tulevan muutok-
sen jälkeen myös viraston johdon vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä 
rajautuu Valtiokonttorin määräyksessä tarkemmin osoitettuihin toimintoi-
hin. Viraston sisäisellä tarkastuksella ei jatkossa liene edes mahdollisuut-
ta tarkastaa taloudenhoidon kokonaisprosessia niiltä osin kuin toiminnot 
eivät kuulu viraston tehtäviin ja vastuulle. Tällöin erityisen tarpeellista on 
kokonaisprosessin hallinta ja kokonaisprosessin toimivuuden arviointi tar-
vittaessa myös tarkastuksen keinoin. Valtion taloudenhoidon kokonaispro-
sessiin kohdistuvaa sisäistä tarkastusta tulisi vahvistaa esimerkiksi kohdis-
tamalla valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin yhteyteen resursseja 
tähän tehtävään ja sisäisen valvonnan kehittämiseen.

Valtiokonttori toteaa kertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa 
pitävänsä kannatettavana sitä, että valtion taloudenhoidon kokonaisproses-
siin kohdistuvaa sisäistä tarkastusta vahvistettaisiin.

Sisäinen tarkastus on yleensä 
järjestetty asianmukaisesti
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Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli laatia yhteenveto sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä valtionhallinnossa. Tarkastus perustui pääosin tar-
kastusviraston viime vuosien sisäistä valvontaa koskeviin tarkastuksiin, an-
nettuihin lausuntoihin ja asiantuntijatoimintaan.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui valtiovarainministeriöön, Valtiokonttoriin, valtiova-
rainministeriön yhteydessä toimiviin sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan neuvottelukuntaan ja valtiovarain controller -toimintoon, Valtion ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet) sekä kaikkiin 
kirjanpitoyksiköihin.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausuntoja valtiovarainmi-
nisteriöltä, Valtiokonttorilta, valtiovarain controller -toiminnolta ja Valtion 
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta. Lausunnot on otettu 
huomioon kertomuksen laadinnassa, ja ne ovat kokonaisuutena Valtionta-
louden tarkastusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vtv.fi/julkaisut.

Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli selvittää, miten sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta on järjestetty valtionhallinnossa.
 
Tarkastuksen alakysymykset olivat:
1. Tukevatko säädökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-

mistä?
2. Tukeeko valtiokonsernin ohjaus toimivan sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämistä?
3. Onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti kirjanpitoyksiköis-

sä?
4. Onko Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asia-

kaspalveluprosessien sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti?

Tarkastus on laadittu VTV:n laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen 
ohjeen mukaisesti. Ohje perustuu ISSAI-standardeihin. Tarkastuksessa on 
kyse yhteenvedosta, jolloin vastaukset tarkastuksen pääkysymykseen ja ala-
kysymyksiin perustuvat tarkastusviraston suorittamiin tilintarkastuksiin, 
laillisuustarkastuksiin ja asiantuntijatoimintaan. 

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin marraskuun 2016 ja kesäkuun 2017 välisenä aikana. 
Tarkastuskäynnit valtiovarain controller -toimintoon, valtiovarainministe-
riöön ja Valtiokonttoriin toteutettiin seuraavina ajankohtina:
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 – valtiovarain controller -toiminto 13.12.2016
 – valtiovarainministeriö 13.1.2017
 – Valtiokonttori 30.1.2017

Tarkastuksessa on lisäksi hyödynnetty valtion kirjanpitoyksiköiden ti-
lintarkastuksissa sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-
kuksen asiakaspalveluprosessien tilintarkastuksissa ja laillisuustarkastuk-
sissa tehtyjä havaintoja.

Tarkastuksessa toteutettiin kyselyt kirjanpitoyksiköiden ylimmälle joh-
dolle sekä kirjanpitoyksiköiden sisäisille tarkastajille. 

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tilintarkastaja, JHTT Pasi Tervasmäki, johtava 
tilintarkastaja, JHTT Jani Leinonen, johtava tilintarkastaja, JHTT Sebasti-
an Seemer sekä tilintarkastusneuvos JHTT Pekka Ihalainen.

Vastuutarkastajina toimivat Pasi Tervasmäki ja Jani Leinonen. Tarkas-
tusta ohjasivat ja valvoivat tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola ja ti-
lintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski.





Tarkastuskertomuksen valokuvat

sivulla 14
iStock

sivuilla 10, 24 ja 30
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