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Pääjohtajan katsaus

"Toimintamme lähtökohtana on se, että olemme tuloksellinen valtiontalouden tarkastaja ja valvoja, joka vaikuttaa julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen.
Tuotamme ajankohtaista tarkastus- ja valvontatietoa, joka on olennaista päätöksentekijälle toiminnan kehittämisessä.
Ennakoimme toimintaympäristömuutoksia, reagoimme niihin suunnittelussa ja raportoinnissa ja perustelemme läpinäkyvästi painopistealueemme."

Julkisen talouden ja hallinnon edetessä muutospaineiden alla, olemme pitäneet
esillä näkökulmaa siitä, että julkishallinnossa tehtävät tulee sopeuttaa ja priorisoida suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin siten, että julkiset palvelut ja viranomaistehtävät voidaan toteuttaa vaikuttavasti myös tulevaisuudessa.

Tilintarkastuksella varmennetut luotettavat tiedot ovat taloudenhoidon uskottavuuden perusta ja siten välttämätön edellytys taloudenhoidon kestävyydelle. Tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa valtiontaloudenhoidon konsernipalveluiden ja
-ratkaisujen kehittämisessä olemme pyrkineet vaikuttamaan siihen, että menettelyt
ja järjestelmät toteuttavat hyvän hallinnon periaatteita ja edistävät tehokasta taloushallintoa. Tuloksellisuustarkastuksessa on tuotu esille rakennepoliittisten uudistusten onnistuneen toimeenpanon edellytyksiä. Tuloksellisuustarkastuksen suositusten toteutumisen aste on kansainvälisesti vertailtuna hyvä eli yli puolet toteutuu
merkittävässä määrin. Tarkastuskertomusten uusi rakenne ja visualisointiin panostaminen ovat parantaneet tuottamamme tiedon hyödynnettävyyttä ja luettavuutta.
Finanssipolitiikan valvonta on esittänyt kokonaisvaltaisen arvion vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta sekä julkisen talouden hoidosta. Valvontatehtävässä
kiinnitimme huomiota erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksen toimivuuteen pitkittyneessä taantumassa.
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta on osaltaan merkittävästi ylläpitänyt vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Olemme kohdentaneet eduskunnalle annettavien kertomustemme sisältöä kansantalouden ja valtiontalouden kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Sidosryhmäkyselyn perusteella olemme onnistuneet siinä, että tarkastus- ja valvontaraportointimme on
asiantuntevaa ja vaikuttavaa. Samoin rakentava vuorovaikutus sekä asiantuntemuksen laatu on saanut hyvää palautetta. Parannettavaa meillä on etenkin johtopäätöksiemme konkretiassa, toiminnan ja raportoinnin asiakaslähtöisyydessä ja olennaisiin asioihin puuttumisessa.

Pääjohtajan katsaus
Arvioin, että vaikuttavuutemme on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Toimintaympäristön muutokset sekä osaamisemme ja tuloksellisuutemme edellytykset ovat myös
toimintamme suunnittelussa ja seurannassa avoimesti esillä. Yhteisymmärrys kehittämistoimenpiteistä vaatii edelleen viraston sisäisiä sekä sidosryhmien kanssa
käytäviä keskusteluja.
Olennaisen ja päätöksentekijöiden kannalta merkityksellisen tiedon tuottamiseen
käytämme yhteiskunnan kallisarvoisia varoja. Tämä huomioiden pyrimme myös tehostamaan omaa toimintaamme. Ulkoisten suoritteiden osuus tehollisesta työajasta
oli 76 prosenttia. Tarkastusviraston kulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 0,9
prosenttia. Tarkastusviraston suoritepäivän hinta, joka kuvaisi kannattavan laskutushinnan kehitystä, laski 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastusviraston henkilöstörakenne kehittyy viraston vakaus- ja tehokkuusohjelmassa asetettuun suuntaan.

Toimintaympäristömuutokset vaikuttavat osaamisen odotuksiin

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Työilmapiirimme on keskimääräisen suomalaisen työpaikan tasolla, osassa viraston yksiköitä selvästi keskitasoa paremmat. Sairauspoissaolojen määrä on 4,6 päivää henkilötyövuotta kohden, mikä on valtionhallintoa alempi.
Osaaminen on työmme kannalta tärkeimpiä resursseja. Osaamisen kehittämisen painopiste on menetelmäkoulutuksessa ja uusien toimintatapojen mahdollistamisessa.
Osaamisen kehittämiseen käytettiin 12,1 henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden.

Kokonaisarvio
Kiitän innostavaa ja asiantuntevaa henkilökuntaamme sekä avoimessa vuorovaikutuksessa kanssamme työtä tekeviä sidosryhmiämme vaikuttavasta suomalaisen valtiontalouden ja taloushallinnon tuloksellisuuden eteen tehdystä työstä.
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1

Toimintakertomus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton tarkastus- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävästä on säädetty perustuslaissa.. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion
taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii lisäksi vaali- ja puoluerahoituksen valvojana.
Tarkastusviraston perustuslaissa säädettynä tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Tarkastusvirasto toteuttaa tehtäväänsä suorittamalla tuloksellisuustarkastusta, tilintarkastusta, laillisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastusta.
Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii Suomessa Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen mukaisena kansallisena tilintarkastuselimenä, joka toimii yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kanssa unionin varojen
ulkoisessa valvonnassa.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Tarkastusviraston tehtäväksi on laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) säädetty vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvominen, vaalirahoitusilmoitusten julkistaminen ja vaalirahoitusilmoitusten tarkistaminen. Puoluelaissa (10/1969, muutettu 683/2010) tarkastusviraston tehtäväksi on säädetty valvoa
puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toiminnassa puolueiden vastaanottamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista.
Finanssipolitiikan valvonnasta säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta ja ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia
kehyksiä koskevista vaatimuksista annetussa laissa (869/2012) ja valtiontalouden
tarkastusvirastossa annetussa laissa (muutettu lailla 870/2012). Riippumaton finanssipolitiikan valvontatehtävä perustuu unionioikeudessa Euroopan unionin vakaussopimukseen sekä unionin lainsäädäntöön (EU:n budjettikehysdirektiivi 2011/85/
EU ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetus EU 473/2013).
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1.1

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet

Tarkastusvirasto tukee eduskuntaa sille kuuluvan lainsäädäntövallan, valtiontaloudellisen vallan ja valvontavallan käytössä ja on siten osa eduskunnan finanssivaltaa toteuttavaa ja turvaavaa perustuslaillista järjestystä.
Tarkastusviraston päämääränä on edistää tuloksellista ja korkealaatuista valtion taloudenhoitoa. Keskeisenä näkökulmana on varmistaa, että valtion talousarvion ja
valtion tulojen keräämiseen ja valtion varojen käyttämiseen liittyvän lainsäädännön
yhteydessä asetetut yhteiskuntapoliittiset tavoitteet saavutetaan ja että hallitus ja
hallinto ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimiin niiden saavuttamiseksi. Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonnassa tavoitteena on edistää vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta sekä kansalaisten oikeutta arvioida poliittisten puolueiden ja julkisissa luottamustehtävissä toimivien sidonnaisuuksia. Tavoitteena on myös ehkäistä
korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista tasavallan
presidentin, kansanedustajien, kunnanvaltuutettujen ja puolueiden toimintaan.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Tarkastusviraston tulostavoitteet on kirjattu viraston tarkastussuunnitelmaan 2016–
2020. Tulostavoitteiden seurannan arvioinnin ovat tehneet viraston yksiköt. Vaikuttavuuden arviointiasteikkona on käytetty seuraavaa: vaikuttanut erittäin merkittävästi, vaikuttanut merkittävästi, vaikuttanut jossain määrin, ei juuri vaikuttanut.

1.1.1

1

Strategiset vaikuttavuustavoitteet ja arviointi
Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja olennaista tarkastus- ja valvontatietoa.

Mittari: Yksikön itsearviointi:
TF, TL, FV, sidosryhmäkysely

Arvio: Tavoite toteutunut hyvin ja vaikutamme merkittävästi tuottamalla päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista tietoa ja olennaista tarkastus- ja valvontatietoa.
Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella tuotetaan tietoa valtion taloudenhoidon laillisuudesta
ja talousarvion noudattamisesta. Osana tätä erityisesti tilintarkastus varmentaa tilinpäätösten
– kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja toimintakertomusten sekä valtion tilinpäätöksen –
sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.
Tuloksellisuustarkastukset ovat kohdentuneet vuoden 2015 valtion- ja kansantalouden riskianalyysin mukaisille painopistealueille. Tarkastuskertomuksissa esitettyjen suositusten toteutumisaste on pysynyt hyvällä tasolla. Suosituksista 30 prosenttia on toteutunut täysin tai lähes täysin.

2

Toimintamme vaikuttaa merkittävästi siihen, että
valtion taloudenhoidossa noudatetaan lakia ja
eduskunnan päätöksiä, erityisesti valtion talousarviota
sekä hyvän hallinnon periaatteita.

Mittari: Yksikön itsearviointi:
TF, TL, FV, sidosryhmäkysely

Arvio: Tarkastusviraston tarkastuslajeista tilintarkastuksella on eniten merkitystä tällä alueella ja
sen arvion mukaan toimintamme on vaikuttanut merkittävästi tavoitteen toteutumiseen.
Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella varmennetaan valtion taloudenhoidon laillisuutta ja
talousarvion noudattamista. Myös tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmentaminen on osa taloudenhoidon laillisuutta.
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Sidosryhmäkyselyn mukaan noin puolet vastaajista valtionhallinnossa hyödyntää tilintarkastuskertomuksia työssään. Laillisuustarkastuskertomusten osalta prosentti on 36. Tilintarkastuksista
saadun tiedon määrää lähes pidetään riittävänä. Yli puolet pitää raporttien johtopäätöksiä toteuttamiskelpoisina.
Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikön arvioinnin mukaan tavoite on
toteutunut melko hyvin. Tuloksellisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksissa vaikutus on kuitenkin
lähtökohtaisesti välillinen. Tuloksellisuus- ja finanssipolitiikan tarkastusten kysymyksenasettelut
eivät pääsääntöisesti koske laillisuutta ja talousarvion noudattamista.

3

Vaikutamme julkisen talouden ja hallinnon kestävään
uudistumiseen.

Mittari: Yksikön itsearviointi:
TF, TL, FV, sidosryhmäkysely: JT

Arvio: Tavoite toteutunut hyvin ja toimintamme on vaikuttanut merkittävästi. Tuloksellisuustarkastusten vaikutus on useimmiten välillinen siten, että tarkastuksen tuloksilla luodaan edellytyksiä
hallinnon kestävään uudistumiseen, vaikka ei voida esimerkiksi todentaa suoraa yhteyttä valtiontalouden kestävyyden paranemiseen. Tarkastukset ovat kuitenkin kohdistuneet tavoitteen kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin.
Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella valtiontalouden tarkastusvirasto varmentaa valtion
taloudenhoidon laillissuutta ja talousarvion noudattamista. Osana tätä erityisesti tilintarkastus
varmentaa tilinpäätösten – kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja toimintakertomusten
sekä valtion tilinpäätöksen – sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

4

Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta
vuorovaikutuksesta on hyvää.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Tilintarkastus ja laillisuustarkastus kokonaisuutena kohdennetaan valtion- ja kansantalouden riskianalyysin perusteella ja valtiontalouden tarkastusviraston vahvistaman tarkastussuunnitelman
mukaisesti. Tarkastussuunnitelmassa ja sitä täydentävässä yksikön suunnitelmassa määritellään
keskeiset kohdentamisalueet ja tarkastusaiheet. Näissä painottuvat olennaisuus valtion tilinpäätöksen näkökulmasta ja riskin arviointi koko talousarviotalouden ja kirjanpitoyksiköiden tasolla.

Mittari: Sidosryhmäkyselyn
tulokset : JT

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Sidosryhmäkyselyn tulosten mukaan tarkastus- ja valvontaprosessi koetaan hyvin tiedotetuksi ja yhteistyö tarkastajien kanssa sujuvaksi, ammattimaiseksi
ja arvostavaksi. Lisätietoa kaivataan lähinnä tarkastuksessa käytettävistä menetelmistä ja kriteereistä. Valtionhallinnossa toivotaan myös tiiviimpää yhteydenpitoa tarkastuskohteiden kanssa.
Tarkastuksenaikaista vuorovaikutusta aiotaankin jatkossa seurata ja arvioida kehittämällä palautekäytäntöjämme säännöllisempään ja systemaattisempaan suuntaan.

5

Tarkastuksen kohteeksi valitut aiheet käsitellään
valtiontaloudellisesta näkökulmasta.

Mittari: Yksikön itsearviointi:
TF, TL,FV

Arvio: Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen arvioinnin mukaan tavoite on
toteutunut hyvin, kun tarkastukset ovat kohdistuneet valtiontaloudellisesti merkittäviin kokonaisuuksiin. Tarkastusnäkökulman taloudellista näkökulmaa tulee kuitenkin edelleen vahvistaa.
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus kokonaisuutena kohdennetaan valtiontalouden tarkastusviraston vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelmassa ja sitä täydentävässä yksikön suunnitelmassa määritellään keskeiset kohdentamisalueet ja tarkastusaiheet. Näissä
painottuvat olennaisuus valtion tilinpäätöksen näkökulmasta ja riskin arviointi koko talousarviotalouden ja kirjanpitoyksiköiden tasolla. Valtiontaloudellinen näkökulma sisältyy aina olennaisena
osana jokaiseen tilintarkastukseen ja laillisuustarkastukseen.
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6

Johtopäätökset ja kannanotot perustuvat systemaattisesti sovellettuihin laadullisiin ja määrällisiin tiedonmuodostusmenetelmiin.

Mittari: Yksikön itsearviointi:
TF, TL,FV, tieteellisen
neuvoston arviointi

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten tiedonmuodostuksen, tarkastusmenetelmien ja osaamisen kehittämistyötä tulee kuitenkin edelleen jatkaa.
Tilintarkastuksissa ja laillisuustarkastuksissa noudatetaan ISSAI-standardeihin perustuvia tarkastusviraston yleisiä tarkastusohjeita ja tarkastuslajikohtaisia ohjeita. Tarkastuksen aikaisella tarkastuksen
ohjauksella ja laadunvalvonnalla ja määritellyissä pisteissä tehdyillä laadunvalvonnoilla varmistetaan
sitä, että myös johtopäätöksiä ja kannanottoja muodostettaessa on tarkastusmenetelmien ja evidenssin osalta noudatettu niitä vaatimuksia, joita viraston ohjeistus ja hyvä tarkastustapa asettavat.

7

THB-tulokset ovat vähintään vertailuryhmän tasoa:
yleinen tulos sekä eriteltyinä johtaminen ja esimiestyö,
tyytyväisyys palkkaukseen, työilmapiiri ja
työhyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus,
kuormittuneisuus.

Mittari: THB-kysely

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Vuonna 2015 ei toteutettu THB-kyselyä. Vuodelta 2015 ei ole siis tuloksiin perustuvaa arviota.

8

Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtiohallinnon
yleistä tasoa.

Mittari: kaikkien
sairauspoissaolojen määrä /
henkilötyövuosi

Arvio: Sairauspoissaolojen määrä 4,6 pv/htv alitti selvästi valtionhallinnon yleisen tason
(8,6 pv/htv).

9

Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärin
kymmenen henkilötyöpäivää / henkilötyövuosi.

Mittari: työajanseuranta,
osaamisen kehittämiseen
käytetyt henkilötyöpäivät

Osaamisen kehittämiseen on käytetty 12,1 htp/htv vuonna 2015.

10

Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi
(osaamistaso) kehittyy myönteisesti.

Mittari: työajanseuranta,
osaamisen kehittämiseen
käytetyt henkilötyöpäivät

Arvio: Tavoite on toteutunut erittäin hyvin. Osaamistasoindeksin kokonaiskeskiarvoksi saatiin 7,63
(asteikko 1–10). Osaamistasoindeksi (osaamistaso) on kehittynyt myönteisesti, kun indeksin kokonaiskeskiarvo oli vuoden 2015 alussa 6,9.

11

Tuloksellisuustarkastukset, finanssipolitiikan tarkastukset ja laillisuustarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja tarkastusten toteutuneet htp:t eivät
ylitä tarkastuksen aloittamiseksi tehdyn suunnitelman
htp:ä. Tilintarkastukset valmistuvat yksikön suunnitelmassa määriteltyyn määräaikaan mennessä.

Mittari: suunnitelmat

Arvio: Tavoitteen toteutumista arvioidaan vuoden 2016 tilinpäätöksessä.
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1.1.2

Eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa tukeva vaikutus

Tarkastusvirasto seuraa eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöjen perusteella eduskunnan kannanottojen toteutumista, jos niissä on edellytetty hallituksen raportointia asiasta tai jos tarkastusviraston tarkastustoiminta on kohdistunut kannanottoon liittyviin asioihin.
Tarkastusvaliokunnan mietinnöissä esille nostetut asiat perustuvat pääsääntöisesti tarkastusviraston kertomuksissa eduskunnalle esitettyihin keskeisiin havaintoihin ja kannanottoihin. Eduskunnan kannanotot liittyvät merkittäviin asioihin, joissa muutosten aikaansaaminen on hidasta. Sen vuoksi kannanottoon liittyvää asiaa
seurataan myös pidemmällä ajanjaksolla. Vuosittain eduskunta on antanut 2–4 kannanottoa, joihin on liitetty hallituksen raportointivelvollisuus. Tuloksellisuustarkastus seuraa eduskunnan esittämien kannanottojen toteutumista ja raportoi havainnoistaan osana vuosittain eduskunnalle annettavaa vuosikertomusta.

1.1.3

Viraston hyviä käytäntöjä edistävä ja virheitä sekä väärinkäytöksiä
ehkäisevä vaikutus hallinnossa

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Tarkastusvirasto seuraa oman raportointinsa vaikutuksia ja tarkastushavaintojen
perusteella aloitettuja toimia. Seurannan tavoitteena on tehostaa tarkastustoiminnan ennaltaehkäisevää ja vastuullistavaa vaikutusta ja arvioida oman toiminnan kehittämistä. Tarkastusvirasto toimii kestävän julkisen hallinnon ja julkisen talouden
uudistajana valtionhallinnossa.
Tarkastusviraston valtiopäiville annetun 2015 vuosikertomuksen erityisteemana
oli hallinnon rakennepoliittisten muutosten toimeenpanokyky ja yhteiskuntaan integroituminen. Tarkastusvirasto on osaltaan oman tehtävänsä puitteissa siten pyrkinyt olemaan yhteiskuntaa ja erityisesti valtion taloudenhoitoa uudistava ja kehittävä taho ja pyrkinyt tukemaan ja edistämään taloudellisesti kestävää uudistumista
ja innovatiivisuutta.
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus seuraa antamiinsa kertomuksiin sisältyneiden kannanottojen toteutumista ja sitä, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on
ryhdytty. Yksittäisten tuloksellisuustarkastusten vaikutuksia tarkastuskohteisiin
on arvioitu jälkiseurannoilla, jotka toteutetaan pääsääntöisesti noin kolmen vuoden kuluttua kertomuksen antamisesta.
Vuonna 2015 valmistui 12 (2014: 18 kpl) tuloksellisuustarkastusten jälkiseurantaraporttia, joissa arvioitiin 89 (2014: 100 kpl) tarkastusviraston antaman suosituksen
toteutumista ja näihin liittyviä toimenpiteitä. Arvion perustella noin 30 prosenttia
(2014 29 %) suosituksista on toteutunut täysin tai lähes täysin.
Jälkiseurannan suositusten toteutumiseen vaikuttavat muun muassa suositusten
konkreettisuus ja käyttökelpoisuus, toteuttamisen vaatimat resurssit sekä hallinnon olosuhteet ja käynnissä oleva kehittämistyö. Hallinnon meneillään olevaa kehittämistyötä tukevat suositukset toteutuvat yleensä odotetusti todennäköisemmin
ja nopeammin kuin poikkihallinnolliset hallinnon voimakkaampaa ja laajempaa uudistamista ja muutosta edellyttävät suositukset.

15

1.1.4

Viraston vaikutus kansalaisten luottamukseen asianmukaiseen 		
valtiontalouden hoitoon ja valvontaan sekä julkiseen hallintoon

Valtiontalouden ulkoinen tarkastus osaltaan ylläpitää perusteltua luottamusta valtiontalouden hyvään hoitoon ja yleensä hallituksen ja valtionhallinnon toimintaan.
Tarkastuksen yhtenä tavoitteena on vastuullistaa hallintoa hyvään taloudenhoitoon.
Se tapahtuu varmentamalla ja tarkastamalla lain ja talousarvion noudattamista sekä
hyvää ja tuloksellista taloudenhoitoa. Lisäksi tuodaan avoimesti esille kehittämistarpeet ja epäkohdat. Luottamus julkiseen hallintoon ja sen toimintaan on kansakunnan sosiaalista pääomaa, jonka kehitystä on vaikeaa mitata tai arvioida vuosittaisessa tulosraportoinnissa. Luottamuksella on taloudellistakin merkitystä valtion
kyvylle tehdä taloudenhoidossa tarvittaessa vaikeita päätöksiä.
Tarkastusviraston kyky edistää kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja valtiontalouteen pohjautuu viraston hyvään maineeseen.
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Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta toteuttaa kansalaisten oikeutta saada
tietää ja arvioida puolueiden ja julkisissa luottamustehtävissä toimivien taloudellisia
sidonnaisuuksia. Valtiontalouden ulkoinen tarkastus ja vaali- ja puoluerahoituksen
laillisuusvalvonta ovat osa korruptiota ehkäisevää ja hyvää hallintoa edistävää institutionaalista järjestelyä. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta on myös laajentanut
tarkastusviraston tehtäväalaa yleisen laillisuusvalvonnan piiriin.
Varmentamalla hallinnon tilivelvollisuuden toteutumista tarkastustoiminta vahvistaa kansalaisten odotuksia hyvästä ja tuloksellisesta taloudenhoidosta. Tarkastustiedon avulla kansalaisilla on myös mahdollisuus itse arvioida valtion viranomaisten toimintaa ja sen tuloksia.

Palautekäytäntöjen
säännöllisyys ja
systemaattisuus
Tiedon
oikea-aikaisuus

Raporttien
tiiviys, selkeys ja
ymmärrettävyys

Asiantuntijatoiminta

KEHITTÄMISKOHTEET

Yhteydenpito
mediaan

Verkkopalvelut
ja
verkkoraportointi
VTV:n rooli
sidosryhmille

Kuvio 1: Sidosryhmäselvityksen perusteella valitut kehittämiskohteet
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Sidosryhmävuorovaikutus

Vuonna 2015 toteutetun sidosryhmäselvityksen mukaan arviot VTV:n toiminnan
onnistumisesta ja vaikuttavuudesta ovat hyviä. Toimintaa tunnetaan kohtalaisesti;
parhaiten sitä tunnetaan valtionhallinnossa ja eduskunnassa. Tarkastuksen ja valvonnan kertomuksista ja niiden tuloksista saadun tiedon määrää pidetään riittävänä.
Eduskunnassa ja valtionhallinnossa tieto tarkastustuloksista saadaan pääsääntöisesti suoraan VTV:n raporteista. Media on keskeinen tiedonlähde muille sidosryhmille.
Valtionhallinnossa myös hyödynnetään monipuolisimmin VTV:n työtä.
Tarkastus- ja valvontaraportointia sidosryhmät pitävät onnistuneena: tarkastusvirasto saa hyvät arviot raporttien asiantuntevuudesta, luotettavuudesta, objektiivisuudesta ja hyödyllisyydestä.
Sidosryhmäselvityksen perusteella VTV aikoo kehittää palautekäytäntöjä säännöllisempään ja systemaattisempaan suuntaan esimerkiksi tarkastustulosten olennaisiksi kokemisen, tarkastusten aikaisen vuorovaikutuksen ja johtopäätösten toteutuskelpoisuuden edistämiseksi. Myös yhteydenpitoa mediaan aiotaan lisätä.
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Tarkastusvirasto julkaisi kertomusvuoden aikana yhteensä 30 tiedotetta ja järjesti yhden tiedotustilaisuuden. Tarkastuksia koskeva mediajulkisuuden määrä laski
hieman edelliseen vuoteen nähden, mutta kokonaisuudessaan mediaosumien määrä nousi. Nousu johtuu median kiinnostuksesta pääjohtaja Tuomas Pöystin tekemää
sote-selvitystä kohtaan. Lisäksi hänen eronsa VTV:stä ja siirtymisensä valtioneuvostoon alivaltiosihteerin tehtävään sai paljon mediaosumia. Tarkastus- ja valvontatoiminnasta kiinnostivat eniten puoluetuet ja vaalirahoitus, työttömyysturva, hallituksen finanssipolitiikka, maahanmuuttajien oppimistulokset, verouudistukset ja
verojärjestelmän tarkastelu, valtionyhtiöt ja valtionhallinnon uudistukset.

17,4 %

hallitus ja budjetti 3,8 %
muut aiheet 3,2 %
sähköiset järjestelmät ja digitalisaatio 3,1 %
koulutus- ja sosiaalipolitiikka 2,7 %
yleinen talouspolitiikka 2,5 %
harmaan talouden torjunta 2 %
ympäristö 2 %
liikenne 1 %
VTV 1 %
kehitysapu ja kriisinhallinta 0,6 %

Sote-uudistus

Kuvio 2: Julkisuuden jakautuminen aihealueittain
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Alueellisesti tarkastusvirastoa seurattiin aktiivisimmin Uudellamaalla (40–50 osumaa). Myös Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja KeskiSuomessa kiinnostus oli aktiivista (30–40 osumaa). Päijät-Hämeessä, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa uutisointia oli
kohtuullisen paljon (20–30 osumaa). Lapissa, Satakunnassa, ja Kainuussa uutisointi oli vähäisempää (10–20 osumaa).
Mediaseurannan perusteella VTV:n maine asiantuntijaorganisaationa näyttäisi vahvistuneen. Tarkastusviraston viestinnän linjaukset perustuvat perustuslain 12 §:ssä
säädettyyn julkisuusperiaatteeseen, julkisuuslakiin (621/1999) sekä niin sanottuun
viestintäasetukseen (1030/1999). Viestinnässä otetaan myös huomioon tarkastusviestinnän laatua koskevat ISSAI-standardit ja valtionhallinnon viestintäsuositus (2010).
Raportointia uudistettiin sekä eduskuntakertomusten että tarkastuskertomusten
osalta, visuaalisuutta ja datavisualisointien hyödyntämistä raportoinnissa lisättiin
ja raporttien luettavuutta kehitettiin. Tarkastusvirasto myös jatkoi kansalais- ja sidosryhmäviestintäänsä sosiaalisessa mediassa.
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1.1.5

Tarkastusviraston vaikutus tarkastusalan kansainväliseen 		
kehitykseen ja kansainvälisen yhteistoiminnan ympäristöön

Tarkastusvirasto on valittu eurooppalaisten tarkastusvirastojen yhteysjärjestön
(EUROSAI) kongressissa järjestön hallitukseen (Governing Board) vuoteen 2020
saakka ja EUROSAIn toiseksi varapuheenjohtajaksi vuoteen 2017 saakka. Toisen
varapuheenjohtajan tehtävänä on tukea EUROSAIn puheenjohtajaa organisaation
hallinnassa ja kehittämisessä.
Tarkastusvirasto toimi jäsenenä aktiivisesti sekä kansainvälisen tarkastusvirastojen
yhteysjärjestön (INTOSAI) avainindikaattorityöryhmässä että julkisen velan tarkastamista kehittävässä työryhmässä. Ensimmäisessä työryhmässä valmistellaan
avainindikaattorien kehittämisen ja käytön ammatillista INTOSAI-standardia. Jälkimmäinen työryhmä jatkaa julkisen velanhallinnan tarkastamisen kansainvälisten
standardien uudistamista.
Tarkastusvirasto toimii Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten muodostaman yhteyskomitean alaisuudessa toimivan finanssipolitiikan tarkastusverkoston
puheenjohtajana. Verkosto kokoaa yhteen asiantuntijoita tiedonvaihdon ja finanssipolitiikan tarkastusmenetelmien vertaisoppimisen merkeissä. Keskeisinä seuranta-alueina olivat vuonna 2015 julkisen talouden kestävyys sekä pankkivalvonta.
VTV päätti osallistua kahteen rinnakkaistarkastukseen, josta toinen tehdään osana
finanssipolitiikan tarkastusverkoston ja toinen osana EU2020 -strategiaverkoston
toimintaa. Rinnakkaistarkastusten aiheina ovat riskit julkisen talouden kestävyydelle sekä rakennerahastojen vaikutus EU2020 -strategian toimeenpanoon työllisyyden ja koulutuksen alueilla.
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VTV on ollut vaikuttamassa riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten
kansainvälisten yhteistyöverkostojen kokouksissa: OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutionissa (PBO) sekä Euroopan
komission koordinoimassa EU:n riippumattomien finanssipolitiikan valvojien verkostossa (EUNIFI) ja EU-maiden riippumattomien finanssipolitiikan valvojien verkostossa (EUIFI). Finanssipolitiikan valvontatehtävässä tarkastusvirastolla on merkittävää kahdenvälistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä Euroopan komission kanssa.
Pohjoismaiden tarkastusvirastojen välistä yhteistyötä toteutetaan tarveperusteisesti. Vuonna 2015 järjestettiin riskianalyysityöpaja, jossa käsiteltiin makroriskianalyysia. Vuoden 2015 pääjohtajakokouksessa päätettiin seuraavan riskianalyysityöpajan
järjestämisestä Suomessa vuonna 2016.
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1.2 Tuotokset ja laadunhallinta
Luvussa 1.2 kerrotaan eduskunnalle annettavista kertomuksista (eduskuntakertomukset), tarkastuskertomuksista, kantelu- ja väärinkäytösilmoituksista sekä henkisten voima-varojen hallinnasta ja kehittämisestä ja laadunhallintajärjestelmän
toimivuudesta.

1.2.1

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Eduskunnalle annettavat kertomukset:
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015
valtiopäiville (17.9.2015) K 18/2015 vp.
Finanssipolitiikan valvonnan raportti (8.9.2015) K 17/2015 vp.
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Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden
2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (27.5.2015)
K 15/2015 vp.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 (13.5.2015) K 4/2015 vp.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (28.1.2015) K 21/2014 vp.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa (17.12.2015) K 19/2015 vp.
Tarkastusvirasto toteutti vuoden 2015 aikana sille puoluelaissa (10/1969, muutettu
683/2010) säädetyt tehtävät. Puoluelain nojalla vastaanotettiin puolueilta, puolueyhdistyksiltä ja puolueiden lähiyhteisöiltä puoluelaissa säädettyjä ajantasaisia ilmoituksia niiden saamista tuista. Samoin tarkastusvirasto huolehti, että sen valvottavat
yhteisöt ja säätiöt toimittivat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ilmoitusrekisteriin. Tarkastusvirasto toteutti lisäksi puoluelain nojalla yhteensä 35 tarkastusta puolueorganisaatioissa. Tarkastuksista raportoidaan eduskunnalle puoluelain
9 e §:n tarkoittamassa kertomuksessa 12.2.2016.
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Tarkastuskertomukset:
Tilintarkastus on tarkastusviraston tarkastussuunnitelman mukaisesti raportoinut
vuonna 2015 varainhoitovuoteen 2014 kohdistuvan valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen ja antanut 67 kirjanpitoyksikköä ja kahta talousarvion ulkopuolista valtion rahastoa koskevan tilintarkastuskertomuksen. Laillisuustarkastuskertomuksia
annettiin vuonna 2015 kaksi. Tilintarkastuksen osuus viraston ulkoisesta asiantuntijatyöstä oli 17,6 prosenttia (17,6 % 2014).
Vuonna 2015 raportoitiin yksi finanssipolitiikan tarkastuskertomus ja 16 tuloksellisuustarkastuskertomusta sekä yksi selvitys Lisäksi raportoitiin yksi tuloksellisuustarkastus osana viraston erilliskertomusta. Lisäksi on raportoitu aikaisemmin
päättyneiden tuloksellisuustarkastusten jälkiseurantaraportteja. Tuloksellisuustarkastuksen osuus viraston ulkoisesta asiantuntijatyöstä oli 48 prosenttia. (47 % 2014).
Tarkastusvirasto on kertomusvuonna antanut yhteensä 16 asiantuntijalausuntoa eri
ministeriöiden lainvalmistelu- ja muihin hankkeisiin. Eduskunnalle annettiin pääasiassa valiokuntakuulemisiin liittyen yhteensä 7 lausuntoa.
Kertomusvuosi oli uuden strategiakauden (2014–2020) toinen. Kertomusvuonna tarkastustyön kehittämisen painopisteinä olivat erityisesti valtiontaloudellisen näkökulman terävöittäminen tarkastustyössä sekä tarkastusraportoinnin uudistaminen.
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Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset
Tarkastusvirasto vastaanotti vuonna 2015 yhdeksän (3 kpl 2014) valtion viranomaisen tekemää ilmoitusta toiminnassaan tehdystä valtion varoihin tai omaisuuteen
kohdistuneesta väärinkäytöksestä.
Lisäksi valtion virastot ja laitokset ilmoittivat tarkastusvirastolle yhden sellaisen tapauksen (3 kpl 2014), jossa oli kyse valtionavun saajan epäillystä väärinkäytöksestä. Tarkastusvirasto on myös saanut tiedoksi EU-tukia hallinnoivilta virastoilta tukien valvontaa koskevat ilmoitukset. Tarkastusvirasto vastaanotti
kertomusvuoden aikana 43 yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemää valtiontalouden koettua epäkohtaa koskevaa kantelua (31 kpl 2014). Kanteluasioita käsiteltiin kertomusvuoden aikana yhteensä 44 (40 kpl 2014).
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1.2.2 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
TULOKSELLISUUSTARKASTUS JA FINANSSIPOLITIIKAN TARKASTUS
Laatutavoitteena oli, että kaikki tuloksellisuustarkastukset tehdään tuloksellisuustarkastuksen
ohjeen tai sitä tarkentavan alemman tasoisen ohjeen mukaisena ja että tuloksellisuustarkastuksen yksikkö arvioi kaikkien valmistuneiden tarkastusten laadun siten, että valmistuneen kertomuksen arvioinnista vastaa pääosin tarkastusprosessiin osallistumaton päällikkö. Nämä tavoitteet toteutuivat. Tarkastuksen aikaisessa työnohjauksessa tapahtuvan seurannan ja jälkikäteisen
laadun arvioinnin perusteella laatutason voi katsoa kokonaisuutena täyttäneen ohjeessa asetetut
vaatimukset.
Viraston tarkastussuunnitelmassa asetettujen strategisten laatutavoitteiden ja palvelukykytavoitteiden toteutumista arvioitiin tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan yksikössä
itsearviointina. Palvelukykytavoitteet koskivat tarkastuksen aikaista vuorovaikutusta, valtiontaloudellisen näkökulman esillä oloa tarkastuksissa sekä raportoidun tiedon hyödynnettävyyttä.
Itsearvioinnin perusteella laatutavoitteiden voi katsoa toteutuneen melko hyvin. Arvioinnin perusteella valtiontaloudellinen näkökulma on ollut tarkastusten aihevalinnassa hyvin esillä, mutta
se on jäänyt tarkastusraportoinnissa joiltakin osin taustalle, kun yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ja julkisen hallinnon palvelukykyyn liittyvät kysymykset ovat korostuneet.
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TILINTARKASTUS JA LAILLISUUSTARKASTUS
Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen laadunhallinnan tavoitteena on, että kaikki tarkastukset suoritetaan tarkastusviraston tarkastusohjeen vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastuspäällikkö valvoo tarkastusten tarkastusohjeen mukaisuutta osana ohjaustehtäväänsä. Tarkastuksenaikaisen valvonnan lisäksi yksikössä tehtiin sisäistä laaduntarkastusta, joissa tilintarkastusryhmien
esimiehet saivat tehtäväkseen toisessa tarkastusryhmässä suoritetun tilintarkastuksen laaduntarkastuksen.
Tilintarkastuskertomusten aikataulutavoitteena oli, että vuoteen 2014 kohdistuneet ministeriöiden tilintarkastukset valmistuvat 15.5.2015 mennessä, muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastukset 9.5.2015 mennessä sekä valtion tilinpäätöksen tarkastus 18.5.2015 mennessä
Tilintarkastuskertomukset valmistuivat tavoitteen mukaisesti. Aikataulutavoitteiden saavuttamistasoa voidaan pitää erittäin hyvänä.
Tilintarkastuskertomukset julkaistiin tarkastusviraston kotisivuilla ja painettu kokoomajulkaisu
jaettiin keskeisille sidosryhmille.
Laillisuustarkastuskertomuksia annettiin kaksi ja niiden laadunhallinnassa noudatetaan pääosin
samoja periaatteita kuin tilintarkastuskertomustenkin laadunhallinnassa.

1.2.3 Laadunhallintajärjestelmän toimivuus
Tarkastusviraston yksiköt ovat vastanneet toimintansa laadusta ja pitäneet yllä toimintansa edellyttämää, kansainvälisen ISSAI 40 -standardiin perustuvaa laadunhallintajärjestelmää. Tarkastusyksiköiden laadunhallintajärjestelmät ovat perustuneet
ajantasaiseen tarkastus- ja toimintaohjeistukseen, vakioituun tarkastusprosessiin,
sen laatua varmistavaan ajantasaiseen ohjaukseen ja valvontaan sekä jälkikäteiseen
laaduntarkastamiseen.
Viraston suunnittelujärjestelmää on kehitetty siten, että toiminnan kohdentamisen
suunnittelussa viraston valmistelema valtion- ja kansantalouden riskianalyysi on nykyisellään entistä paremmin integroitu tarkastusyksiköiden suunnitteluprosessiin.
Tavoitteena on ollut myös valtion- ja kansantalouden riskianalyysin mahdollisimman
hyvä käytettävyys viraston tarkastussuunnitelmassa ja tarkastuksia suunnattaessa.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus
Tarkastusvirastossa on jatkettu vuonna 2010 aloitettua vakaus- ja tehokkuusohjelmaa, jonka tarkoituksena on toteuttaa tarkastusvirastossa valtiontalouden yleisen
tilan edellyttämät säästötoimenpiteet ja niistä johtuva tarkastusviraston henkilötyövuosien määrän vähentäminen sekä virkarakenteen muutokset mahdollisimman
kestävällä tavalla tehtävien kasvaessa. Henkilöstövähennykset voivat lisätä kansainvälisissä ulkoisen tarkastuksen standardeissa tarkoitettua tarkastusriskiä. Kertomusvuonna ulkoisten suoritteiden osuus tehollisesta työajasta kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä. Ulkoisiin suoritteisiin käytettyjen henkilötyöpäivien määrä tehollisesta
työajasta kasvoi 2,9 prosenttia vuodesta 2014. Henkilötyöpäivien kohdentumista eri
suoritetyypeille käsitellään taulukossa 1.

1.3.1
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Tarkastusviraston taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteina on, että viraston tilinpäätöksen mukaisten kulujen ja suoritepäivän hinnalla mitattujen kustannusten kehitys
ei neljän vuoden suunnittelukauden aikana kokonaisuudessaan ylitä kuluttajahintaindeksin mukaista kustannustason nousua. Tarkastusviraston kehittämistoimenpiteet ja tietojärjestelmähankkeet ovat investointiluonteisia eli ne maksavat itsensä
takaisin parantuneena taloudellisuutena tai vaikuttavuutena avoimesti esitetyn takaisinmaksu-/vaikutusajan puitteissa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
käytännössä henkilöstörakenteen pitkäjänteistä kehittämistä aikaisempaa kustannustehokkaammaksi sekä kehittämistoimissa ja tietojärjestelmähankkeissa onnistumista. Samanaikaisesti tavoitteena on turvata henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä parantaa niiden edellytyksiä.

Toiminnan tuottavuus

Ulkoisille suoritteille käytetyn työajan määrä on kasvanut tarkemman henkilöstöresurssien suunnittelun avulla 2,9 prosenttia edellisen vuoden 21 881 henkilötyöpäivästä kertomusvuoden 22 520 henkilötyöpäivään. Ulkoisten suoritteiden osuus
viraston henkilötyövuosista kasvoi vuoden 2014 60,8 prosentista kertomusvuoden
61,3 prosenttiin.

Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut
Taulukko 1: Tehollisen työajan kohdentuminen eri suoritetyypeille (työpäivää)
Tilintarkastus
Laillisuustarkastus
Tuloksellisuustarkastus
Finanssipolitiikan tarkastus
Eduskuntaraportointi
Finanssipolitiikan valvonta
Johtaminen, ulkoinen
Ulkoinen asiantuntijatoiminta
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Ulkoiset suoritteet yhteensä
Välillinen toiminta (tukipalvelut, hallinto)
Lomat ja muut palkalliset poissaolot yhteensä htp
Kokonaistyöaika yhteensä

2013

2014

2015

6 823
662
5 018
326
327
0
3 638
3 406
424
20 623
7 142
7 495
35 260

6 063
1 554
5 587
361
710
0
3 619
3 607
380
21 881
7 062
7 052
35 995

6 888
934
5 689
396
200
314
3 875
3 848
376
22 520
6 999
7 228
36 747
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1.3.2 Toiminnan taloudellisuus
Viraston ulkoisten suoritteiden hinta henkilötyöpäivää kohden laski vuoden 2014
714 eurosta kertomusvuoden 703 euroon. Ulkoisen suoritepäivän hinta laski siten
1,5 prosenttia. Viraston toiminnan kustannukset kasvoivat 1,3 prosentilla edelliseen
vuoteen verrattuna.

Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut
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euroa
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Kuvio 3: VTV:n suoritetyöpäivän hinta
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Kuvio 4: Kustannusten kokonaiskehitys
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10 %
10 %

49 %

9%

14 %
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8%
1%
Kuvio 5: Kokonaiskustannusten kohdentuminen eri suoritetyypeille

Tarkastus- ja asiantuntijatoiminta
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Sisäinen toiminta
Poissaolot
Kiinteistökustannukset
Osuus viraston muista yhteisistä kustannuksista
Osuus hallintoyksiköstä
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1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka perustuu tarkastusviraston visioon ja arvoihin. Päätavoitteena on
• että tarkastusvirasto on hyvä, innostava ja kilpailukykyinen työnantaja,
• että toiminta on luotettavaa, ammattitaitoista ja avointa,
• tukea johtamista ja sen edellytyksiä kaikilla tasoilla,
• huolehtia osaamisen kehittämisestä sekä
• varmistaa työntekijöille hyvä ja oikeudenmukaiseksi koettu työelämä.
Henkilöstösaamisen kehittämisen painopisteitä ovat vuonna 2015 olleet henkilöstökoulutus, pidemmän aikavälin osaamisen kehittämisohjelmat, henkilökohtaisten
kehittymissuunnitelmien laatiminen sekä tulokkaiden perehdytysohjelma.
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Osaamisen johtamista on suunnattu 13 osaamisen kehittämisohjelman aloittamiseen
ja toteuttamiseen. Niissä käsitellään tarkastusmenetelmiä, kansainvälisiä tarkastusalan standardeja ja niiden soveltamista ohjeissa, ICT-kysymyksiä sekä tarkastusjohtamista suorituksen, vuorovaikutuksen ja tuloksellisuuden johtamisen näkökulmasta.
Henkilöstölle laadittiin kehittämiskeskusteluiden yhteydessä henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat (HEKS), joiden pohjana käytettiin VTV:n kuutta osaamisaluetta. HEKSien laadinnan pohjana hyödynnettiin viraston osaamisalueita. Henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien tarkoituksena on taata mahdollisuus osaamisen
kehittämiseen pitkällä tähtäimellä ja edesauttaa ammattitaidon ylläpitoa ja ammatillista kehittymistä työuran aikana. HEKSien kautta liitetään yhteen koko viraston
osaamisen johtamiskokonaisuus.
Uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa on vakiinnutettu ja kehitetty saatujen
kokemuksien ja palautteen kautta.
Työhyvinvoinnin tilaa edistetään hyödyntämällä edellisen toimintavuoden aikana
saatuja työilmapiirikyselyn tuloksia ja vuonna 2014 valmistuneita työyhteisöterveystarkastusten tuloksia, joita hyödynnetään erityisesti johtamisen kehittämisessä ja
esimiestyössä sekä muussa työkyvyn ylläpitoon ja yhteistyön kehittämiseen tähtäävässä toiminnassa, päivittäisessä johtamisessa ja kehittämiskeskusteluissa. Toimenpiteillä pyritään tukemaan erityisesti yhteistyökulttuurin ja myönteisen työilmapiirin sekä vuorovaikutuksellisuuden edistämistä virastossa. Työilmapiirikyselynä
on käytetty Työterveyslaitoksen kehittämään Parempi Työyhteisö (ParTy®) -kyselyä, joka toteutetaan uudelleen vuonna 2016 yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
Kertomusvuoden aikana täsmennettiin viraston johdon yhteistä näkemystä esimiesten tehtävistä erityisesti arjen johtamistyössä ja uusien hyvien toimintatapojen käyttöönotossa ja toimintatapojen yhtenäistämisessä.
Työntekijöiden työkykyä on edistetty kiinnittämällä huomiota työergonomiaan.
Sähkösäätöisiä työpöytiä on otettu käyttöön useimmissa työpisteissä ja työfysioterapeutti on tehnyt ergonomiaohjauskäyntejä kertomusvuoden aikana 95 työpisteessä. Käyntien tarkoituksena on antaa työntekijöille ohjeita oman työpisteensä ergonomian hallintaan ja opastaa sähköisesti säädettävien työpöytien käytössä.
Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä on tuettu ylläpitämällä kuntosalia ja järjestämällä opastusta kuntosalilaitteiden käyttöön sekä kahvakuulatreenejä. Kertomusvuoden alussa otettiin käyttöön liikunta- ja kulttuurietu.
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Hyvään työnhallintaan pyritään säännöllisen henkilöstöresurssisuunnittelun avulla. Työtehtävien ennakoinnilla ja työnjaolla sekä uusien työvälineiden avulla on tuettu tuloksellista toimintaa sekä työssä jaksamista.

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut
Henkilöstömäärä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut
Vuoden 2015 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli
4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä lisääntyi
1,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden loppuun mennessä naisten osuus nousi
46,5 prosentista 49 prosenttiin koko henkilöstöstä.
Taulukko 2: Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet
2013

2014

2015

Vuosimuutos %

148

144

151

4,9

Naiset

72

67

74

10,4

Miehet

76

77

77

0

Henkilötyövuodet

141

143

145,5

1,7

Henkilöstömäärä 31.12.
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Henkilöstön keski-ikä laski edellisvuodesta 0,6 prosenttia. Vuoden lopussa 45 vuotta täyttäneiden osuus koko henkilöstöstä oli 60,3 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tarkastusviraston suurin ikäryhmä on
edelleen 55–64-vuotiaat, joita on 32,5 prosenttia koko henkilöstöstä.
Taulukko 3: Naisten ja miesten keski-ikä, henkilöstön ikärakenne 31.12.
2013

2014

2015

Vuosimuutos %

Koko henkilöstö

48,3

49,2

48,9

-0,6

Naiset

45,5

46,6

47,0

0,9

Miehet

50,9

51,6

50,6

-1,9

Kuvio 6: Henkilöstön ikärakenne
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Henkilöstön koulutustasoindeksi on 6,7. Vuoden lopussa vähintään ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden osuus oli 76,2 prosenttia koko henkilöstöstä, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli 15,2
prosenttia, joka on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.
Taulukko 4: Koulutustasoindeksi 31.12.
2013

2014

2015

Vuosimuutos %

Koko henkilöstö

6,6

6,7

6,7

0

Naiset

6,4

6,5

6,6

1,5

Miehet

6,8

6,8

6,8

0

Henkilöstö on pääosin vakinaista. Määräaikaisten osuus oli 8,6 prosenttia koko henkilöstöstä.
Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.
2013

2014

2015

Vuosimuutos %

134

131

138

5,3

Naiset

62

57

65

14

Miehet

72

74

73

-1,4

Määräaikaiset

14

13

13

0,0

Naiset

10

10

9

-10,0

Miehet

4

3

4

33,3
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Vakinaiset

Osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä on vähäinen. Osa-aikaisten osuus oli 3,3 prosenttia koko henkilöstöstä.
Taulukko 6: Koko- ja osa-aikainen henkilöstö 31.12.
2013

2014

2015

Vuosimuutos %

Kokoaikaiset

142

138

146

5,8

Osa-aikaiset

6

6

5

-16,7

Työhyvinvointi
Taulukko 7: Työvoimakustannukset
2013
Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi
Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta
Välilliset työvoimakustannukset
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista
Lähde: Tahti-järjestelmä.
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2014

2015

Vuosimuutos %

12 304 611 12 644 336

12 420 591

-1,8

74,2 %

79,9 %

79,3 %

-0,8

4 874 712

4 489 934

4 259 304

-5,1

65,6 %

55,1 %

52,2 %

-5,3

Henkilöstön vaihtuvuus laski edellisestä vuodesta. Toisen työnantajan palvelukseen
siirtyi 2,8 prosenttia vuoden 2014 lopussa olleesta henkilöstöstä. Tämä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2014. Eläkkeelle siirtyneitä oli sen lisäksi 2,8
prosenttia, joka oli 2,1 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaolojen määrä jatkoi laskuaan. Määrä laski 20,5 prosenttia vuodesta 2014. Työterveyshuollon palveluja käytettiin 4,9 kertaa henkilötyövuotta kohti. Työterveyshuollossa käyntien lukumäärä pysyi ennallaan. Työterveyspalvelujen nettokustannukset
laskivat 22,9 prosenttia.

Osaamisen kehittäminen
Taulukko 8: Vaihtuvuus ja muu työhyvinvointi
2013

2014

2015

Vuosimuutos %

Lähtövaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä)

7,6 %

4,1 %

2,8 %

-31,7

Tulovaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä)

15,3 %

3,4 %

6,9 %

102,9

7,0

5,8

4,6

-20,5

781 €

853 €

658 €

-22,9

Sairauspoissaolot (htp/htv) 1
Työterveyspalvelujen kustannukset nettona (€/htv)
1 Lähde: Tahti-järjestelmä.

Taulukko 9: Koulutus ja kehittäminen

Koulutukseen osallistuminen (euroa/htv)1
Koulutukseen osallistuminen (työpäivät/htv)

1

1

2013

2014

2015

Vuosimuutos %

1 087 €

931 €

948 €

1,8

11,9

11,1

12,1

9,0

Ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia eikä omaehtoista ammattitaidon kehittämistä.
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Koulutukseen osallistuminen lisääntyi 9 prosenttia yhtä henkilötyövuotta kohden
edellisvuodesta. Koulutuskustannukset ilman palkkakustannuksia ja omaehtoista
ammattitaidon kehittämistä nousivat 1,8 prosenttia henkilövuotta kohden.

1.5 Tilinpäätösanalyysi
1.5.1

Rahoituksen rakenne

Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna rahoituksessa ei tapahtunut muutoksia..
Tarkastusviraston menot katettiin viraston toimintamenomomentilta 21.40.01 ja arvonlisäveromenot momentilta 21.40.29.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen
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Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2015 toimintamenoihin 15 307 000 euroa
(15 307 000 € v. 2014). Toimintamenoihin käytettiin 13 258 000 euroa (13 258 000 €
v. 2014). Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 1 534 085 euroa , joka on 515 000 euroa edellisen vuoden siirtyvää erää pienempi. Tarkastusvirastolle
myönnettiin vuodelle 2015 arvonlisäveromenoihin 582 000 euroa, jonka käyttö oli
632 000 euroa. Kansliatoimikunta myönsi 4.2.2016 valtiontalouden tarkastusviraston momentille 21.40.29 Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 50 002 euron ylitysoikeuden.

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma
Tarkastusviraston toiminnan kulut kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 0,9 prosenttia.
Tarkastusviraston kuluista vuonna 2015 oli henkilöstökuluja 77,3 prosenttia (77,8 %
v. 2014). Henkilöstökulut kasvoivat 0,4 prosenttia (0,6 % v. 2014). Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 10,8 prosenttia
ja vuokrat 8,0 prosenttia.

1.5.4 Tase
Tarkastusviraston käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvo pieneni kertomusvuonna 0,0 euroon edellisen vuoden 7 900,29 eurosta.
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja
vahvistuslausuma
Valtiontalouden tarkastusvirastossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuma valmisteltiin siten, että kukin yksikkö laati itsearvioinnin.
Itsearviointi tehtiin valtioneuvoston controllerin suosituksena antaman niin sanotun suppean arviointikehikon perusteella VTV:ssä laadittuun arviointikehikkoon.
Vuoden 2015 osalta arviointi tehtiin yhdenmukaisesti kyseisellä arviointikehikolla. Arvioitavia osa-alueita ovat olleet sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, tavoitteiden asettaminen, riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, kontrollit (valvontatoimenpiteet), tiedonkulku ja informaation käytettävyys sekä seuranta.
Lausumassa on otettu huomioon sisäisen tarkastuksen havainnot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta. Lisäksi on hyödynnetty johdolle tuotettua tietoturvaraporttia. Valtiontalouden tarkastusviraston johto arvioi sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan täyttävän niille säädetyt vaatimukset. Arvioinnin mukaan sisäinen
valvonta ja riskienhallinta ovat asianmukaisia ja riittäviä.
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Kokonaisriskinäkökulman ja tarkastussuunnitelman yhteyttä vahvistettiin. Valtionja kansantalouden riskianalyysi 2015 integroitiin selkeämmin tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaan 2016–2020, jossa vaikuttavuussalkut 2015 ja 2016 kuvaavat
sekä seurannan että suunnittelun näkökulmat. Vuoden 2015 aikana on valmistunut
tarkastusohjeiden yleinen osa, jonka toimeenpano aloitettiin.
Tarkastusvirasto on jatkanut vakaus- ja tehokkuusohjelman toteuttamista sekä strategista henkilöstövoimavarasuunnittelua. Uudet tehtävät, toimintaympäristön muutokset ja niiden kautta tulevat osaamisvaatimukset tuovat tullessaan henkilöstö- ja
osaamisriskin, johon varaudutaan johtamisessa, tehtävien tarkemmalla määrittelyllä ja tavoitteiden asettamisella, aikataulutuksella ja priorisoinnilla.
Vuonna 2016 keskeisimmät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ovat seuraavat:
• Vahvistetaan yhdenmukaisia käytäntöjä työmenetelmissä ja prosesseissa, kehitetään vuorovaikutusta yksiköiden välillä sekä viraston ja tarkastuskohteiden välillä.
• Varmistetaan että virastolla on tehtävien hoidon kannalta riittävät henkilöstövoimavarat sekä ajantasainen ja professionaalinen osaaminen riittävällä tasolla.
• Jatketaan systemaattista, pidemmän aikavälin henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä viraston määrittelemillä osaamisalueilla
(mm. tarastusjohtaminen ja tarkastus- ja menetelmäosaaminen mukaan lukien
standardi- ja ohjesarja).
• Sisäisen toimintaympäristön ja toimintakulttuurin osalta selkeiden tavoitteiden
asettaminen, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen ja johdonmukainen varhainen puuttuminen vahvistuvat.
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• Tietoturvallisuuden kannalta painopisteitä ovat tietojärjestelmien omistajuudesta sopiminen johtoryhmässä, turva-asioiden huomioiminen ICT-kokonaisarkkitehtuurin dokumentoinnissa ja tietoturvaorganisaatioiden havaitsemien
turvahaavoittuvuuksien korjaaminen viraston järjestelmissä.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2016.

Tytti Yli-Viikari
Pääjohtaja

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Nina Alatalo
Johdon tuen päällikkö

1.7 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Kertomusvuodelta ei raportoitavaa.
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Viraston johtoryhmä vuonna 2015
Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari

Johdon tuen päällikkö Nina Alatalo, Johdon tuen yksikkö

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja,
jonka toimikausi kestää kuusi vuotta.

Johdon tuki avustaa pääjohtajaa strategisessa johtamisessa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
seurannassa. Lisäksi yksikkö vastaa viraston viestinnästä ja julkaisupalveluista sekä osaamisen
kehittämisestä, ja johtaa valtion- ja kansantalouden riskianalyysin ja tarkastussuunnitelman
sekä resurssisuunnittelun valmistelua. Lisäksi yksikkö hoitaa kansainvälisten asioiden yhteensovitus- ja koordinaatiotehtävät.

Tytti Yli-Viikari aloitti 1.10.2015 pääjohtajan sijaisena ja toimikausi alkaa 1.1.2016.

puhelin 09 432 5785

Pääjohtaja vahvistaa tarkastussuunnitelman ja päättää
valtiopäiväasioina eduskunnalle annettavista kertomuksista
sekä tarkastusohjeista ja muista tarkastusviraston kannalta
merkittävistä asioista.
puhelin 09 432 5700

Ylijohtaja

Johtava tilintarkastaja
Hallintojohtaja
Ylijohtaja Marjatta Kimmonen, Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö

Marko Männikkö

Antti Hieta

Mikko Koiranen

Johtava tuloksellisuustarkastaja
Eeva Miettinen

Yksikön tehtävänä on toteuttaa viraston tarkastussuunnitelmassa päätetyt tilintarkastukset ja
laillisuustarkastukset.
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Yksikkö tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden, muiden kirjanpitoyksiköiden sekä kolmen
talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätökset ja laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Toiminnallaan yksikkö varmistaa, että valtion talousarviota noudatetaan ja että tilinpäätöksissä esitetään oikeat ja riittävät tiedot.
Lisäksi yksikössä valmistuu vuosittain 2–4 laillisuustarkastusta.
Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö käsittelee myös puoluelain ja vaalirahoituslain mukaiset asiat ja valmistelee eduskunnalle annettavat puoluerahoituksen ja vaalirahoituksen valvontakertomukset sekä toimii vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiantuntijana.
puhelin 09 432 5703
Ylijohtaja Marko Männikkö, Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen
yksikkö
Yksikkö on jaettu tarkastettavien hallinnonalojen mukaan neljään tarkastusryhmään. Tarkastuskohteista päätetään viraston tarkastussuunnitelmassa, ja kohdentaminen perustuu viraston strategiaan sekä systemaattiseen riskianalyysiin.
Tuloksellisuustarkastuksia valmistuu 12–15 vuodessa. Tuloksellisuustarkastus tarkastaa valtion
taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että valtion taloudenhoito on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tarkastus kohdistuu
sellaiseen toimintaan, jolla on olennaista merkitysta valtiontaloudelle, kuten toiminnan vaikutuksiin ja tehokkuuteen sekä organisaatiorakenteisiin ja rahoitusjärjestelmiin, toiminnan
ohjaukseen ja johtamiseen.
Finanssipolitiikan tarkastuksia valmistuu 1–2 vuodessa. Finanssipolitiikan tarkastus tarkastaa
muun ohella, onko valtion taloudellisesta asemasta sekä julkisen talouden kestävyydestä annettu oikea ja riittävä kuva.

Johdon tuen päällikkö

Ylijohtaja

Pääjohtaja

Johtava tuloksellisuustarkastaja

Nina Alatalo

Marjatta Kimmonen

Tytti Yli-Viikari

Auri Pakarinen

Kuvasta puuttuvat budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen ja kertomusvuonna henkilöstön edustajajina myös toimineet johtava tilintarkastaja
Jorma Kilpeläinen ja tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen.

Tavoitteeena on varmistua finanssipolitiikkaa koskevan päätöksenteon hyvistä edellytyksistä.
Tarkastus kohdistuu finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustan luotettavuuteen ja finanssipolitiikan hallintavälineiden toimivuuteen sekä tavoitteiden saavuttamiseen.
Hallintojohtaja Mikko Koiranen, Hallintoyksikkö
Tarkastusviraston hallintoyksikön tehtävänä on hoitaa viraston yleis- ja henkilöstöhallintoa
sekä ICT-palveluja. Tehtäviin kuuluvat muun muassa taloushallinto, HR-toiminnot, hankintaasiat, kulunvalvonta, turvallisuus- ja työsuojeluasiat sekä asiakirjahallinto.
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Hallintoyksikössä valmistellaan yhteistyössä tarkastuksen yksiköiden kanssa viraston toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus, annetaan oikeudellista
neuvontaa sekä tuetaan ja avustetaan muita yksiköitä niiden tehtävien hoitamisessa. Hallintoyksikössä huolehditaan siitä, että palvelusuhteet, työympäristö, työvälineet ja tietojärjestelmät
ovat hyvässä kunnossa ja vastaavat viraston ja henkilökunnan tarpeita.
puhelin 09 432 5707
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Tilinpäätös

2

Talousarvion toteutumalaskelma

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi
ja määrärahalaji

21. Eduskunta
21.40.01 Valtiontalouden tarkastusviraston
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
21.40.29 Valtiontalouden tarkastusviraston
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Määrärahatilit yhteensä

Tilinpäätös
2014

15 882 273,52

Talousarvio Talousarvion 2015 määrärahojen
2015
käyttö
siirto
(TA + LTA:t)
vuonna 2015
seuraavalle
vuodelle
1 534 085,56
15 889 000 14 404 916,06

Tilinpäätös
2015

Vertailu
Talousarvio–
Tilinpäätös

15 939 001,62

1 534 085,56

15 307 000,00

15 307 000

13 772 914,44

575 273,52

582 000

632 001,62

15 882 273,52

15 889 000

14 404 916,06

1 534 085,56

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

-50 001,62

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
2 048 982,47

15 307 000,00

0,00

632 001,62

-50 001,62

15 939 001,62

-50 001,62

Käytettävissä
vuonna 2015
17 355 982,47

Käyttö
vuonna 2015
(pl. peruutukset)
15 821 896,91

Siirretty
seuraavalle
vuodelle
1 534 085,56

2 048 982,47

17 355 982,47

15 821 896,91

1 534 085,56

2 048 982,47

17 355 982,47

15 821 896,91

1 534 085,56
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Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2015 - 31.12.2015

Toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot
Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Poistot

790,00

314 987,23
12 229 814,84
1 264 119,57
1 706 837,45
297 442,72
7 900,29

Jäämä I
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Rahoitustuotot ja-kulut
Rahoitustuotot

1.1.2014 - 31.12.2014

790,00

1 540,00

1 540,00

-15 821 102,10

-202 223,01
-12 181 458,98
-1 256 527,11
-1 732 273,14
-252 100,73
-51 554,74

-15 676 137,71

-15 820 312,10

43,86

43,86

-15 674 597,71

113,60

113,60

Jäämä II

-15 820 268,24

-15 674 484,11

Jäämä III

-15 820 268,24

-15 674 484,11

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Suoritetut arvonlisäverot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

40

632 001,62

-632 001,62
-16 452 269,86

-575 273,52

-575 273,52
-16 249 757,63

4

Tase
31.12.2015

31.12.2014

Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet

0,00

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä

0,00

7 900,29

0,00

7 900,29
7 900,29

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset

0,00

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
yhteensä
Vastaavaa yhteensä

0,00

3 092,94

3 092,94

0,00

3 092,94

0,00

10 993,23
TILINPÄÄTÖS 2015

Vastattavaa
Oma pääoma
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman
muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-819 653,02

-819 653,02

-2 537 582,10
16 477 460,88
-16 452 269,86

-2 672 692,87
16 384 868,40
-16 249 757,63

-3 332 044,10

-3 357 235,12

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat
Kirjanpitoyksiköiden väliset
tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

224 024,42

249 685,37

279 525,09
223 559,93
2 604 934,66

284 615,88
219 463,48
2 614 463,62

3 332 044,10

3 368 228,35

3 332 044,10

3 368 228,35

0,00

10 993,23
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Liitetiedot

Liite 1

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

Tarkastusviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksen laatimisesta on säädetty
valtion talousarvioasetuksen 61–66 h §:ssä.		
Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisten poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina alkuperäisestä
hankintahinnasta.		
Poistoaika on atk-ohjelmien ja -laitteiden kohdalla kolme vuotta, virka-auton kohdalla seitsemän
vuotta sekä kaikkien muiden koneiden, laitteiden ja toimistokalusteiden kohdalla viisi vuotta. Tarkastusvirastolla ei ole kansallisomaisuutta.		
Toiminnan tuotoissa tuotot sisältävät käytöstä poistetun omaisuuden myyntitulot.
Toiminnan kuluissa henkilöstökulut sisältävät Valtiontalouden tarkastusviraston virkapalkat, lomarahat, ylityöt, asiantuntijapalkkiot, koulutuspalkkiot, muut palkkiot, lomapalkkavelan muutoksen
sekä henkilöstösivukulut. Muut kulut sisältävät matkakulut, koti- ja ulkomaiset jäsenmaksut,
käyttöoikeusmaksut, Valtiokonttorille maksetut liikennevahinkomaksut sekä muut julkisyhteisölle

TILINPÄÄTÖS 2015

maksettavat pakolliset maksut, jotka eivät ole veroja.			
Taseen vieraassa pääomassa olevat lyhytaikaiset siirtovelat sisältävät lomapalkkavelan ja muut
siirtovelat.
Valtiontalouden tarkastusviraston liikekirjanpidossa kirjausperusteena on maksuperusteen mukainen kirjaus. Tilinpäätöksessä kirjaukset on oikaistu suoriteperusteen mukaisiksi.
Liite 2

Nettoutetut tulot ja menot

Tarkastusvirastolla ei ole päättyneen varainhoitovuoden aikana kirjanpitoyksikön kirjanpidossa
nettobudjetoituja momentteja, joille on talousarviossa merkitty nettotuloa tai myönnetty nettomäärärahaa..
Liite 3

Arviomäärärahojen ylitykset

Pääluokan ja momentin numero ja nimi
21. Eduskunta
21.40.29

Arvonlisäveromenot

Pääluokat yhteensä
Liite 4

Talousarvio
(TA + LTA:t)

Ylitys

Ylitys
%

582 000

50 001,62

9,00

582 000

-50 001,62

9,00

582 000

-50 001,62

9,00

Peruutetut siirretyt määrärahat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 4.
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Liite 5

Henkilöstökulujen erittely

2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

10 133 949,51

9 994 318,19

10 099 401,28

9 978 172,37

0,00

0,00

34 548,23

16 145,82

2 095 865,33

2 187 140,79

1 907 919,82

1 952 099,71

187 945,51

235 041,08

12 229 814,84

12 181 458,98

738 661,78

868 378,23

0,00

0,00

165 231,12

173 495,64

9 305,28

10 926,95

155 925,84

162 568,69

Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot *), josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
*)

2014

Ei sisällä henkilöstösivukuluja.
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Liite 6

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.
Liite 7

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7.
Liite 8

Rahoitustuotot- ja kulut

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8.
Liite 9

Talousarviotaloudesta annetut lainat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 9.
Liite 10

Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 10.
Liite 11

Taseen rahoituserät ja velat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.
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Liite 12

Valtiotakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Tarkastusvirastolla ei ole varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleita myönnettyjä
valtiontakauksia ja valtion takuita.
Muut monivuotiset vastuut ja valtion toissijaiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€

Talousarviomenot Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve

Vuokrasopimus
Tavanomaiset
sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä

2015

2016

2017

2018

myöhemmin

yhteensä

1 472 499,21

1 472 499,21

1 472 499,21

1 472 499,21

1 472 499,21

5 889 996,84

1 472 499,21

1 472 499,21

1 472 499,21

1 472 499,21

1 472 499,21

5 889 996,84

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten
kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
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€

Talousarviomenot Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve

Muut sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä
Liite 13

2015

2016

2017

2018

myöhemmin

yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 13.
Liite 14

Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 14.
Liite 15

Velan muutokset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15.
Liite 16

Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 16.
Liite 17

Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät
tiedot

Tarkastusviraston tilinpäätöksestä on annettu oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöslaskelmissa ja niiden liitteenä annetuissa tiedoissa sekä toimintakertomuksessa.
Tarkastusvirastossa ei ole havaittu väärinkäytöksiä eikä rikoksia.
Tarkastusviraston palveluksessa ollut henkilö vaatii Helsingin käräjäoikeudelle tekemässään kanteessa tarkastusvirastolta vahingonkorvausta hänelle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta yhteensä noin 460 000 euroa. Vaaditun vahingonkorvauksen ja sen
määrän tuomitseminen tarkastusviraston maksettavaksi on epätodennäköistä.
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 17. helmikuuta 2016.

Tytti Yli-Viikari
Pääjohtaja

Mikko Koiranen
Hallintojohtaja
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Liitteet
Liite 1:

Työajan käyttö toimintayksiköittäin 1.1.–31.12.2015

Liite 2: Loppusuoritteet vuonna 2015

Liite 1: Työajan käyttö toimintayksiköittäin 1.1.–31.12.2015
1.1 TYÖAJAN KÄYTTÖ TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 1.1.–31.12.2015
(projektin kotipaikan mukaan)
Tarkastuslajeittain ja toiminnoittain

PJ ja JT:n YJ

%

TL

%

TF

%

JT

%

Tilintarkastus

0

0,0

6 888

57,6

0

0,0

0

0,0

Laillisuustarkastus

0

0,0

934

7,8

0

0,0

0

0,0

Tuloksellisuustarkastus

0

0,0

0

0,0

5 689

51,3

0

0,0

Finanssipolitiikan tarkastus

0

0,0

0

0,0

396

3,6

0

0,0

Eduskuntaraportointi

0

0,0

0

0,0

0

0,0

200

7,7

Johtaminen, ulkoinen

HY

%

KAIKKI

%

0

0,0

6 888

23,3

0

0,0

934

3,2

0

0,0

5 689

19,3

0

0,0

396

1,3

0

0,0

200

0,7

367

100,0

1 787

14,9

1 518

13,7

198

7,7

5

0,2

3 875

13,1

Finanssipolitiikan valvonta

0

0,0

0

0,0

314

2,8

0

0,0

0

0,0

314

1,1

Ulkoinen asiantuntijatoiminta

0

0,0

653

5,5

1781

16,1

1 235

30,8

42

1,2

3 712

12,6

0

0,0

0

0,0

136

1,2

0

0,0

1

0,0

136

0,5

367

100,0

10 263

85,8

9 833

88,7

1 632

63,3

49

1,4

22 144

75,0

0

0,0

376

3,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

376

1,3

Ulkoiset suoritteet yhteensä

367

100,0

10 639

89,0

9 833

88,7

1 632

63,3

49

1,4

22 520

76,3

Ulkoiset suoritteet tehollisesta työajasta

367

1,2

10 639

36,0

9 833

33,3

1 632

5,5

49

0,2

22 520

76,3

PJ ja JT:n YJ

%

TL

%

TF

%

JT

%

HY

%

KAIKKI

%

Johtaminen, sisäinen

0

0,0

170

1,4

305

2,7

395

15,3

529

15,0

1 399

4,7

Osaamisen kehittäminen

0

0,0

734

6,1

947

8,5

366

14,2

69

1,9

2 116

7,2

Kehittämishankkeet

0

0,0

411

3,4

0

0,0

0

0,0

200

5,7

611

2,1

Viraston yhteinen toiminta

- Kantelut ja väärinkäytökset
Tarkastus- ja asiantuntijatoiminta yhteensä
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

THTV
125,1
Jakaja 180

0

0,0

0

0,0

0

0,0

154

6,0

0

0,0

154

0,5

- kansainvälinen yhteistyö

0

0,0

0

0,0

0

0,0

19

0,7

0

0,0

19

0,1

- virkistys yms tilaisuudet

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

18

0,5

18

0,1

- luottamusmiestoiminta

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

27

0,8

27

0,1

- työsuojelutoiminta

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

47

1,3

47

0,2

- sisäinen tarkastus

0

0,0

0

0,0

0

0,0

13

0,5

0

0,0

13

0,0

Kirjanpitoyksikkötehtävät ja taloushallinto HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

399

11,3

399

1,34

Kustannuslaskenta ja työajanseuranta HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

245

6,9

245

0,8

Henkilöstöhallinto ja HR-tehtävät HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

377

10,7

377

1,3

Virastopalvelut HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

491

13,9

491

1,7

Kirjasto- ja tietopalvelut HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

0,5

16

0,1

Kirjaamo- ja arkistopalvelut HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

281

7,9

281

1,0

Tarkastustoiminnan tietotek. kehit. ja ylläpito HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

178

5,0

178

0,6

Hallinonll. tietojärj tietotek. kehitt. ja ylläpito HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

183

5,2

183

0,6

Perustietotekniikan kehittäminen ja ylläpito HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

160

4,5

160

0,5

Lähituki HY

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

264

7,5

264

0,89

Kansainvälisen vertailukehittämisen palvelut LKP

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Sisäiset suoritteet yhteensä

0

0,0

1 316

11,0

1 252

11,3

947

36,7

3 484

98,6

6 999

23,7

Sisäiset suoritteet tehollisesta työajasta

0

0,0

1 316

4,5

1 252

4,2

947

3,2

3 484

11,8

6 999

23,7
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Sisäinen toiminta

THTV
Tehollinen työaika yhteensä

367

1,2

11 955

40,5

11 085

37,6

2 580

8,7

3 532

12,0

29 519

100,0

164,0
Jakaja 180

Poissaolot

PJ ja JT:n YJ

%

TL

%

TF

%

JT

%

HY

%

KAIKKI

%

Muu palkallinen virkavapaus

0

0,0

78

2,6

322

10,6

6

1,5

1

0,1

407

5,6

Vuosiloma

71

97,3

2 223

74,8

2 090

68,7

253

65,1

595

79,3

5 232

72,4

Lomarahavapaa

0

0,0

271

9,1

227

7,5

15

3,9

26

3,5

539

7,5

Sairaus

2

2,7

364

12,3

372

12,2

92

23,6

113

15,21

944

13,1

Lapsen sairaus
Poissaolot yhteensä

0

0,0

36

1,2

32

1,1

23

759

15

2,0

106

1,5

73

100,0

2 973

100,0

3 043

100,0

389

100,0

750

100,0

7 228

100,0

Kokonaistyöaika yhteensä

49

THTV

48
440

1,2

14 928

40,6

14 128

38,4

2 968

8,1

4 283

11,7

36 747

100,0

204,1

Liite 2: Loppusuoritteet vuonna 2015
Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville, K 18/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen ja
valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta, K 15/2014 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti, K 17/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa, K 21/2014 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa , K 19/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014, K 4/2015 vp

Tarkastuskertomukset

LIITTEET 2015

Tilintarkastus
TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA
Tasavallan presidentin kanslia									58/53/14
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Valtioneuvoston kanslia										59/53/14
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Ulkoasiainministeriö										60/53/14
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Oikeusministeriö										61/53/14
Rikosseuraamuslaitos										62/53/14
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
Sisäministeriö											63/53/14
Hallinnon tietotekniikkakeskus									64/53/14
Hätäkeskuslaitos										65/53/14
Maahanmuuttovirasto										66/53/14
Pelastusopisto											67/53/14
Poliisihallitus											68/53/14
Rajavartiolaitos											69/53/14
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Puolustusministeriö										70/53/14
Puolustushallinnon rakennuslaitos								71/53/14
Puolustusvoimat											72/53/14
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VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Valtiovarainministeriö										73/53/14
Ahvenanmaan valtionvirasto									74/53/14
Etelä-Suomen aluehallintovirasto									75/53/14
Tilastokeskus											76/53/14
Tulli												77/53/14
Valtiokonttori											78/53/14
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus								79/53/14
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus						80/53/14
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori							81/53/14
Verohallinto											82/53/14
Väestörekisterikeskus										83/53/14
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
Opetus- ja kulttuuriministeriö									84/53/14
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO						
85/53/14
Kansallisarkisto											86/53/14
Museovirasto											87/53/14
Opetushallitus											88/53/14
Suomen Akatemia										89/53/14
Suomenlinnan hoitokunta									90/53/14

LIITTEET 2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Maa- ja metsätalousministeriö									91/53/14
Elintarviketurvallisuusvirasto									92/53/14
Geodeettinen laitos										93/53/14
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus							94/53/14
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus							95/53/14
Maanmittauslaitos										96/53/14
Maaseutuvirasto											97/53/14
Metsäntutkimuslaitos										98/53/14
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos								99/53/14
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
Liikenne- ja viestintäministeriö									100/53/14
Ilmatieteen laitos										101/53/14
Liikennevirasto											102/53/14
Liikenteen turvallisuusvirasto									103/53/14
Viestintävirasto											104/53/14
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
Työ- ja elinkeinoministeriö									105/53/14
Energiavirasto											106/53/14
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus						107/53/14
Geologian tutkimuskeskus									108/53/14
Innovaatiorahoituskeskus Tekes									109/53/14
Kilpailu- ja kuluttajavirasto									110/53/14
Kuluttajatutkimuskeskus										111/53/14
Matkailun edistämiskeskus									112/53/14
Mittatekniikan keskus										113/53/14
Patentti- ja rekisterihallitus									114/53/14
Teknologian tutkimuskeskus VTT									115/53/14
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto									116/53/14
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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Sosiaali- ja terveysministeriö									117/53/14
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus							118/53/14
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto							119/53/14
Säteilyturvakeskus										120/53/14
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos									121/53/14
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
Ympäristöministeriö										122/53/14
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus								123/53/14
Suomen ympäristökeskus									124/53/14
VALTION TILINPÄÄTÖS									125/53/14
TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT
Palosuojelurahasto										126/53/14
Öljysuojarahasto											127/53/14

Finanssipolitiikan tarkastus
164/51/2012
Valtiontalouden kehysmenettely ja finanssipolitiikan tietoperusta. Finanssipolitiikan
		jatkuva tarkastus
13/2013 		
Rakenteellisen jäämän laskennan tarkastus

LIITTEET 2015

Laillisuustarkastus
15/2015		
18/2015 		
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Budjetointimenettelyt
Korvaukset

Tuloksellisuustarkastus
1/2015 		
2/2015 		
3/2015 		
4/2015 		
5/2015 		
6/2015 		
7/2015 		
8/2015 		
9/2015 		
11/2015 		
12/2015 		
13/2015 		
14/2015 		
16/2015 		
17/2015 		
20/2015

Viennin rahoitus
Valtion palkkausjärjestelmät
Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt
Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa
Solidium Oy
Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa
Sähköiset työvoimapalvelut
Valtion aluehallinnon lakisääteiset tehtävät ja niiden resursointi (AVIt ja ELY-keskukset)
Valtion maksupolitiikka
Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus
Rakennepoliittisten päätösten tietoperusta
Harmaan talouden torjuntaohjelmat ja torjuntatyön koordinaatio
Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus
Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden valmistelussa
Tutkimus ja kehittäminen kiinteistö- ja rakennusklusterissa

Finanssipolitiikan tarkastus
19/2015 		

Valtion kokonaistase

Kirjeeseen päättyneet
LIITTEET 2015

		Merenkulun tuet
		
Yleiskatsaus liikennepolitiikan keinoista
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Tilinpäätöskertomuksen valokuvat
Sivulla 4 ja 34 valokuvaaja Vilja Pursiainen, VTV
Sivulla 35 valokuvaaja Sofia Isokoski, VTV
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