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Pääjohtajan katsaus

Valtiontalouden tarkastusvirasto viet-
ti kertomusvuonna 190-vuotisjuhlaa. 
Keisarillisen Suomen Senaatin ta-
lousosaston varapuheenjohtaja, kreivi 
Carl Erik Mannerheim ehdotti vuon-
na 1824 annetussa mietinnössä yleisen 
revisionioikeuden perustamista auto-
nomiseen Suomeen. Yleinen revisio-
nioikeus perustettiinkin Suomen suu-
riruhtinaan 16.12.1824 vahvistamalla 
säädöksellä. Tästä alkaa valtiontalou-
den tarkastusviraston yhtäjaksoinen, 
keskeytymätön historia ja toiminta 
Suomessa.

Valtiontalouden ulkoisen tarkastuk-
sen perinne ulottuu tätä kauemmaksi 
Ruotsin vallan aikaan. Kenraalikuver-
nööri Pietari Brahen ehdotus vuonna 

1638 Suomen oman kamarioikeuden perustamista ei mennyt läpi. Tämän vuoksi val-
tiontalouden valvonnan varhaisempi historia on täysin yhteinen Ruotsin hallinnol-
lisen historian kanssa. Vuonna 2015 onkin valtiontalouden valvonnan 320-vuotis-
juhlavuosi. Ruotsissa, jonka osa Suomi silloin oli, erotettiin itsenäinen kamarioikeus 
14.10.1695 kamarikollegion tilikamarista. Tilikamarin toimintaa ja tarkastustointa 
oli jo aikaisemmin merkittävästi kehittänyt suomalaissyntyinen valtaneuvos Johan 
Skytte. Pohjoismainen perinne on vahvasti näkynyt siitä lähtien Suomen valtionta-
louden tarkastustoimessa.

Tarkastusviraston työ on vaikuttavaa

Valtion tilinpäätöksen ja kirjanpitoyksiköiden ulkoinen tilintarkastus on valtionta-
louden tarkastusviraston toiminnan kivijalkaa. Se toteuttaa perustuslaissa säädettyä 
tehtävää. Tilintarkastuksella on varmennettu valtion talousarviotaloutta koskevien 
tilinpäätöstietojen luotettavuutta ja talousarvion noudattamista sekä pidetty hyvin 
esillä kestävän taloudenhoidon ja taloushallinnon näkökulmaa. Tilintarkastus ja si-
tä täydentävä laillisuustarkastus pitävät esillä taloudenhoidon laillisuuden ja hyvän 
hallinnon näkökulmaa ja niihin kuuluvia hyvän sisäisen valvonnan vaatimuksia myös 
digitalisoitaessa taloushallinnon menettelyitä. Hyvä sisäinen valvonta perustuu di-
gitaalisessa hallinnossa olennaisiin kontrolleihin, jotka on automatisoitu luotetta-
viin tietojärjestelmiin. Tilintarkastukseen kuuluvassa asiantuntijatyössä on pyrit-
ty pitämään esillä tätä näkemystä ja vaikuttamaan taloushallinnon kehittämiseen.

Tuloksellisuustarkastus toteuttaa laissa virastolle säädettyä tehtävää valtion talou-
denhoidon tarkoituksenmukaisuuden tarkastuksesta. Tuloksellisuustarkastuksel-
la on siten kehittämistehtävä. Tavoitteena on edistää julkisen hallinnon ja talouden 
kestävää uudistumista ja innovaatioita tarkastuskohteissa. Tuloksellisuustarkas-



tuksessa olennaista on tarkastuskohteen valinta. Tuloksellisuustarkastusta on nyt 
kohdennettu erityisesti niihin toimintoihin, jotka ovat keskeisiä kestävän rakenne-
muutoksen toteuttamisessa. Tästä esimerkkinä on tuloksellisuustarkastuksen koh-
dentaminen esimerkiksi nuorisotyöttömyyden hoitoon ja kotouttamiseen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Julkisen talouden riskinkantokyky on viime vuosina heikenty-
nyt ja tuloksellisuustarkastusta on nyt kohdennettu myös toimintoihin, joista seuraa 
julkiselle taloudelle vastuita ja siten riskejä tulevasta varainkäytöstä. Tuloksellisuus-
tarkastuksessa ja asiantuntijatyössä on pidetty esillä näkökulmaa siitä, että tehtävät 
tulee sopeuttaa ja priorisoida suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resurssei-
hin siten, että julkiset palvelut ja viranomaistehtävät voidaan toteuttaa vaikuttavasti.

Valtiontalouden tarkastusviraston perustehtävä laajeni finanssipolitiikan riippumat-
tomaan valvontaan vuonna 2013. Kertomusvuonna annettiin ensimmäinen vuosittai-
nen finanssipolitiikan valvonnan raportti eduskunnalle. Finanssipolitiikan valvonta 
poikkeaa erilaisen aikaulottuvuutensa puolesta ulkoisesta tarkastuksesta. Finanssi-
politiikan valvonta sisältää EU:n vakaussopimuksen ja budjettikehysdirektiivin se-
kä jäsenvaltioiden alustavien budjettisuunnitelmien ennakkovalvonnasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä kansallisen finanssipoliittisen 
lain mukaisesti tulevaisuuteen suuntautuvan, ennakoivaa arviointia sisältävän ulot-
tuvuuden, jotta talouspolitiikassa voitaisiin reagoida mahdollisiin talouden vakautta 
ja kestävyyttä vaarantaviin poikkeamiin. Finanssipolitiikan valvonnassa arvioidaan 
lakisääteisesti myös julkisen talouden suunnitelmassa tapahtuvaa tavoitteiden aset-
tamista julkisen talouden pitkän ja keskipitkän aikavälin kestävyyden ja vakauden 
sekä Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen näkökulmista. 

Vuonna 2014 tarkastusvirastossa tehtiin organisaatiomuutos, jolla finanssipolitiikan 
valvonta ja finanssipolitiikan tarkastus eriytettiin omiin toimintayksiköihin. Valtion-
talouden tarkastusviraston organisointi vastaa tältä osin finanssipoliittisia instituu-
tioita koskevia Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön OECD:n suosituksia sekä kansainvälisiä julkisen talouden 
ulkoisen tarkastuksen standardeja. Tarkastusvirasto on prosessiorganisaatio, jossa 
jokainen tarkastuksen ja valvonnan yksikkö tai toiminto vastaa tietystä tarkastus-
viraston perustehtävän mukaisesta ydinprosessista ja siihen liittyvän eduskunnalle 
annettavan kertomuksen valmistelusta. IMF on todennut Suomen julkisen talou-
denhoidon avoimuutta koskevassa arvioinnissaan, että finanssipolitiikan valvonnas-
sa suoritettava finanssipolitiikan ja makrotaloudellisten ennusteiden riippumaton 
valvonta vastaa edistyneimpiä kansainvälisiä käytäntöjä.

Valtiontalouden tarkastusviraston itsearvioinnin perusteella eduskunnalle annetut 
kertomukset ovat selvästi kohdentuneet valtion- ja kansantalouden riskianalyysin 
mukaisille painopistealueille eli siten kansantalouden ja valtiontalouden kannalta 
olennaisiin kysymyksiin. Eduskunnalle annettujen kertomusten suositusten perus-
teella on käynnistetty merkittäviä uudistuksia. Tarkastusviraston suositukset val-
tioneuvoston ohjauspolitiikan kehittämisestä, valtionhallinnon strategiaviidakon 
karsimisesta sekä oleellisesti lyhyemmästä hallitusohjelmasta sisältyvät valtioneu-
voston ohjauspolitiikkaa koskeneen hankkeen ehdotuksiin, joilla on neljän suurim-
man puolueen tuki. Tarkastusviraston vuosikertomuksessa vuoden 2014 valtiopäi-
ville esitetyn suosituksen pohjalta eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvostoon 
perustettaisiin vuonna 2015 alkavan vaalikauden alusta lähtien keskitetty säädös-
ten vaikutusarviointien tuki- ja valvontayksikkö varmistamaan lainsäädännön vai-
kutusarvioinnin laatua. Eduskunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvostossa on 



ryhdytty valmistelutoimenpiteisiin. Tällä on onnistuessaan merkittäviä vaikutuk-
sia lainsäädännön ja sen vaikutusarvioinnin laatuun sekä isojen yhteiskunnallisten 
uudistushankkeiden onnistumisen edellytyksiin. 

Valtioneuvoston toimintaa arvioinut ja kehittänyt parlamentaarinen komitea eh-
dottaa tarkastusviraston havaintojen ja suositusten mukaisesti poliittisen ja virka-
miesjohdon työnjaon selkeyttämistä sekä poliittisen valtiosihteerien järjestelmän 
uudelleenarviointia. Tarkastusvirasto on näin pyrkinyt olemaan suomalaista yhteis-
kuntaa uudistava ja kehittävä voima ja siten toteuttamaan uusissa kansainvälisissä 
standardeissa ylimmälle ulkoiselle tarkastukselle asetettua uudistumisen ja inno-
vatiivisuuden edistämisen tehtävää.

Tarkastusviraston toiminta on vaikuttanut merkittävästi siihen, että valtion talou-
denhoito on kestävää. Tilintarkastuksella varmennetut luotettavat tiedot ovat talou-
denhoidon uskottavuuden perusta ja siten välttämätön edellytys taloudenhoidon 
kestävyydelle. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n suorittaman Suomen julki-
sen taloudenhoidon avoimuutta koskevan arvioinnin mukaan valtiontalouden tar-
kastusviraston suorittama tilintarkastus sekä laajemmin myös tuloksellisuustarkas-
tuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen tehtävä valtiontaloutta koskevan oikean ja 
riittävän kuvan varmentamisessa vastaavat edistyneimpiä kansainvälisiä käytäntöjä. 
Tuloksellisuustarkastuksessa on tuotu esille rakennepoliittisten uudistusten onnis-
tuneen toimeenpanon, työllisyyden ja nuorten työllistymisen parantamisen edelly-
tyksiä. Tuloksellisuustarkastuksen suositusten toteutumisen aste on kansainväli-
sesti vertailtuna hyvä eli yli puolet toteutuu merkittävässä määrin. 

Finanssipolitiikan valvonnassa ja tarkastuksessa ovat aikaisempien vaalikausira-
porttien suositukset muun muassa valtion kunnille aiheuttamaa rasitusta koskevas-
ta velvoitekatosta ja kuntataloutta koskevasta kokonaistaloudellisesta ohjausmallis-
ta toteutumassa. Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportissa 
esitetyt arviot finanssipolitiikan tavoitteiden toteutumisesta, verojärjestelmän toi-
mivuudesta kokonaisuutena ja veropolitiikasta sekä seuraavan vaalikauden finanssi-
politiikan lähtökohdista ovat vahvasti ohjanneet aihepiiriä koskevaa julkista keskus-
telua. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on pitänyt myös havaintoja ja suosituksia 
aivan keskeisinä ajateltaessa seuraavan vaalikauden talouspolitiikan ja veropolitii-
kan lähtökohtia.  

Valtiontalouden tarkastusviraston oma toiminta on vaikuttanut merkittävästikin Eu-
roopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseen Suomessa. Tarkastus-
virasto on myös pitänyt esillä talouden tuotantopotentiaalia vahvistavien uudistusten 
merkitystä. Kun Suomen taloudessa on riski, että suhdannekorjattuun, rakenteel-
liseen jäämään muodostuu merkittävä poikkeama niin tarkastusviraston kuin val-
tioneuvostonkin käsityksen mukaan, ei vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteita ole 
Suomessa saavutettu. Tämä on ensisijaisesti iso kansallinen ongelma. Julkinen ta-
loutemme ei ole vakaalla pohjalla.

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta on osaltaan merkittävästi ylläpitänyt vaali- ja puo-
luerahoituksen avoimuutta.

Valtiontalouden tarkastusviraston vaikuttavuus on näin kokonaisuutena erittäin 
hyvällä tasolla. 



Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet on saavutettu

Ulkoisten suoritteiden osuus tehollisesta työajasta oli yli 75 prosenttia. Kun viraston 
tarkastuskertomukset ovat valmistuneet pääosin tavoitellun aikataulun mukaises-
ti, on virasto saavuttanut tuottavuustavoitteensa. Tarkastusviraston kulut kasvoivat 
edelliseen vuoteen nähden 0,46 prosenttia eli selvästi vähemmän kuin kuluttaja-
hintaindeksin kehitys (kuluttajahintaindeksi nousi 1,0 prosenttia). Tarkastusviras-
ton suoritepäivän hinta, joka kuvaisi kannattavan laskutushinnan kehitystä, ale-
ni 4 prosenttia. Tarkastusviraston henkilöstörakenne kehittyy viraston vakaus- ja 
tehokkuusohjelmassa asetettuun suuntaan. Taloudellisuustavoitteet saavutettiin.

Osaaminen kehittyi ja työilmapiiri parani

Tarkastusviraston työilmapiiri ja siihen vaikuttavat seikat ovat keskimääräisen suo-
malaisen työpaikan tasolla, osassa viraston yksiköitä selvästi keskitasoa paremmat. 
Kehitys on ollut positiivinen suhteessa aikaisempiin kyselyihin. Tyytyväisyys joh-
tamiseen on parantunut. Sairauspoissaolojen määrä on 7 päivää henkilötyövuotta 
kohden, mikä on valtionhallintoa alempi.

Osaaminen on ulkoisen ammattitarkastuksen ja finanssipolitiikan valvonnan tär-
keimpiä resursseja. Osaamisen kehittämisen tavoitteet saavutettiin. Osaamisen ke-
hittämiseen käytettiin 11 henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden. Tarkastusvi-
rastossa kehitettiin yhteisöllinen osaamistasoindeksi, jonka avulla tullaan jatkossa 
arvioimaan osaamisen kehittämistä ja siinä onnistumista. 

Kokonaisarvio

Tarkastusvirasto on onnistunut vaikuttavasti tehtävissään taloudellisuustavoittei-
den mukaisesti. Kiitos siitä kuuluu osaavalle, tehtävälleen hyvin omistautuneelle 
henkilökunnalle.

Tuomas Pöysti
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1 Toimintakertomus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslaissa säädetty, varsinaisen valtion-
hallinnon tai eduskunnan alaisen hallinnon ulkopuolinen, riippumaton tarkastus- 
ja valvontaviranomainen. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja ta-
lousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto toimii lisäksi puolue- ja vaalirahoituksen valvojana.

Tarkastusviraston perustuslaissa säädettynä tehtävänä on tarkastaa valtion talou-
denhoidon tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta sekä valtion talousarvion nou-
dattamista. Tarkastusvirasto toteuttaa tehtäväänsä suorittamalla tuloksellisuustar-
kastusta, tilintarkastusta, laillisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastusta. 
Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii Suomessa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaisena kansallisena tilintarkastuselimenä, joka toimii yh-
teistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kanssa unionin varojen 
ulkoisessa valvonnassa.

Tarkastusviraston tehtäväksi on laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) sää-
detty vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvominen, vaalira-
hoitusilmoitusten julkistaminen ja vaalirahoitusilmoitusten tarkistaminen. Puolue-
laissa (10/1969, muutettu 683/2010) tarkastusviraston tehtäväksi on säädetty valvoa 
puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toi-
minnassa puolueiden vastaanottamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituk-
sen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimit-
tamista koskevien säännösten noudattamista. 

Tarkastusviraston uusin perustehtävä on vuoden 2013 alussa alkanut finanssipoli-
tiikan riippumaton valvonta, josta kansallisesti säädetään talous- ja rahaliiton va-
kaudesta, yhteensovittamisesta ja ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä julkisen ta-
louden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetussa laissa (869/2012) 
ja valtiontalouden tarkastusvirastossa annetussa laissa (muutettu lailla 870/2012). 
Finanssipolitiikan valvontatehtävä perustuu unionioikeudessa Euroopan unionin 
vakaussopimukseen sekä unionin lainsäädäntöön (EU:n budjettikehysdirektiivi 
2011/85/EU ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetus (EU) 473/2013). Fi-
nanssipolitiikan valvontatehtävä liittyy kiinteästi tarkastusviraston suorittamaan fi-
nanssipolitiikan tarkastukseen.

1.1 Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet

Tarkastusvirasto tukee eduskuntaa sille kuuluvan lainsäädäntövallan, valtiontalo-
udellisen vallan ja valvontavallan käytössä ja on siten osa eduskunnan finanssival-
taa toteuttavaa ja turvaavaa perustuslaillista järjestystä.

Tarkastusviraston päämääränä on edistää tuloksellista ja korkealaatuista valtion ta-
loudenhoitoa. 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 puolue-
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rahoituksen laillisuusvalvonnassa tavoitteena on edistää vaali- ja puoluerahoituk-
sen avoimuutta sekä kansalaisten oikeutta arvioida poliittisten puolueiden ja julki-
sissa luottamustehtävissä toimivien sidonnaisuuksia. Tavoitteena on myös ehkäistä 
korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista tasavallan 
presidentin, kansanedustajien, kunnanvaltuutettujen ja puolueiden toimintaan.

Tarkastusviraston vuoden 2014 tulostavoitteet on kirjattu viraston tarkastussuun-
nitelmaan 2014–2018. Näiden tulostavoitteiden toteutumisen seurannan arvioinnin 
ovat tehneet viraston yksiköt ja laaturyhmä. Vaikuttavuuden arviointiasteikkona on 
käytetty seuraavaa: vaikuttanut erittäin merkittävästi, vaikuttanut merkittävästi, vai-
kuttanut jossain määrin, ei juuri vaikuttanut.

1.1.1 Strategiset vaikuttavuustavoitteet ja arviointi

VTV:n rooli julkisen talouden ja hallinnon kestävän uudistumisen 
edistäjänä

Tavoite 1: VTV2020 -strategian mukainen toiminta luo edellytyksiä julkisen talou-
den ja hallinnon kestävään uudistumiseen. Tarkastus- ja valvontatoiminta on koh-
dennettu olennaisiin ja riskejä sisältäviin asioihin. 

Arvio: Toteutumassa ja tavoitteen saavuttamisen varsinainen arviointi toteutetaan tar-
kastussuunnitelman mukaisesti itsearviointina tarkastuslajeittain vuosina 2015 ja 2019.

Tavoite 2: Eduskuntakertomusraportointi ja tarkastusraportointi kohdentuvat val-
tion- ja kansantalouden riskianalyysin mukaisille painopistealueille.

Arvio: Toteutunut erittäin hyvin. Eduskuntakertomusraportointi on kohdentunut sel-
västi valtion- ja kansantalouden riskianalyysin mukaisille painopistealueille. Eduskun-
takertomusraportoinnissa on käsitelty rakennemuutoksen edellytyksiä. Valmistuneet 
tuloksellisuustarkastukset on kohdennettu priorisoiduille riskialueille.

Eduskuntakertomusraportointia varten vahvistetaan vuosittain kevään erilliskerto-
muksen ja vuosikertomuksen painopisteet ja keskeiset linjaukset, joita noudatetaan 
näitä kertomuksia laadittaessa.

Tilintarkastuksen osalta kevään erilliskertomuksessa raportoidaan valtion tilinpää-
töksen tarkastamisesta tilintarkastuskertomuksella ja yhteenvetona tehtyjen tilintar-
kastusten perusteella talousarvion noudattamisesta.  Vuosikertomuksessa raportoi-
daan yhteenvetoina ja analyyseinä tehtyjen tilintarkastusten ja laillisuustarkastusten 
perusteella valtion taloudenhoidon tilasta ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutu-
misesta muun muassa toiminnallisen tuloksellisuuden, sisäisen valvonnan, oikeiden 
ja riittävien tilinpäätöstietojen sekä toiminnan laillisuuden osalta. 

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 eduskunnalle keskittyi va-
kaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseen sekä toi esille kokonaistuotannon ja poten-
tiaalisen tuotannon kasvun riskit. Finanssipolitiikan tarkastuskertomuksissa näkö-
kulmana ja teemana ovat olleet kattavasti veropolitiikan toimenpiteiden vaikutukset 
talouskasvuun ja rakenteellisen jäämän laskennan osalta kokonaistuotannon kasvun 
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ja sen osatekijöiden väliset suhteet. Joulukuussa 2014 julkistettu finanssipolitiikan tar-
kastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011–2014 arvioi laajasti finanssipolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista sekä hallituksen onnistumista julkisen talouden vakautta-
misessa. Asiantuntijatoiminnassa on tuotu esille julkisen talouden kestävyysvajetta ja 
kuntatalouden pidemmän ajan rakenteellisia kestävyysongelmia.

Tavoite 3: Sidosryhmien antaman palautteen mukaan VTV edistää:.
1 kestävää ja tuloksellista valtion taloudenhoitoa
2 valtiontaloudellisen tiedon luotettavuutta
3 luottamusta valtion taloudenhoitoon

Arvio: Tarkastusyksiköiden viraston laaturyhmälle antamien arviointien perusteel-
la tavoite toteutuu hyvin. Tavoitteen toteutumisen arviointia varten toteutetaan  si-
dosryhmäkysely vuonna 2015.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen arvioinnin mukaan vuorovaikutus on ol-
lut asiallista ja toimivaa. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n suorittaman Suo-
men julkisen taloudenhoidon avoimuutta koskevan arvioinnin mukaan VTV:n suorit-
tama tilintarkastus vastaa edistyneimpiä kansainvälisiä käytäntöjä ja turvaa tietojen 
luotettavuutta ja avoimuutta merkittävästi. Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssi-
politiikan tarkastuksen työ valtion taloutta ja toiminnan tuloksellisuutta koskevan oi-
kean ja riittävän kuvan varmentamisessa vahvistaa edelleen valtiontalouden hoidon 
kannalta keskeisten tietojen avoimuutta ja luotettavuutta.(IMF, Fiscal Transparency 
Evaluation, Finland, IMF 2015).

Finanssipolitiikan tarkastuksissa tietojensaanti on ollut sujuvaa. Esimerkiksi Raken-
teellisen jäämän laskenta -tarkastuksen tuloksia esiteltiin ministeriössä ennen kerto-
muksen julkistamis ta. Tässä yhteydessä tarkastusvirasto sai kiitosta hyvästä ja asial-
lisesta vuorovaikutuksesta.

Tuloksellisuustarkastuksen arvioinnin mukaan tarkastettavien kanssa käytyjen lop-
pukeskustelujen vaikutelmien perusteella vuorovaikutuksesta saatava palaute on hy-
vää. Tätä päätelmää tukevat myös tarkastusten jälkikäteisissä laatu- ja prosessiarvi-
oinneissa kirjatut arviot yhteistyön toimivuudesta.

Valtion taloudenhoidon kestävyys, laillisuus ja tuloksellisuus sekä sen 
tietoperustan luotettavuus

Tavoite 4: VTV:n toiminta vaikuttaa merkittävästi siihen, että valtion taloudenhoi-
to on kestävää.

Arvio: Toteutunut hyvin ja tarkastusviraston toiminta on vaikuttanut merkittävästi 
tavoitteen toteutumiseen. 

Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella varmennetaan valtion taloudenhoidon 
laillisuutta, talousarvion noudattamista sekä tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ja riit-
tävyyttä. Pitkällä aikavälillä nämä ovat osa uskottavaa valtion taloudenhoitoa ja sitä 
koskevien tietojen luotettavuutta. 



12

Arvioitaessa välillistä vaikutusta sen kautta, miten tuloksellisuustarkastukset ovat 
kohdentuneet valtiotalouden tasolla merkittäviin kokonaisuuksiin, vaikutusta on esim. 
viennin rahoitusvastuiden käsittelyllä. Osa-alueittain taloudenhoidon kestävä ja tu-
loksellinen hoitaminen on ollut esillä korjausavustusta koskevassa tarkastuksessa se-
kä nuorisotakuuta koskevassa tarkastuksessa.

Julkisen talouden kestävyys on ollut vahvasti esillä finanssipolitiikan tarkastuksessa 
ja valvonnassa. Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vuoden 2011 vaalikau-
siraportin ja vuoden 2013 vaalikauden puoliväliraportin suositukset ovat toteutumas-
sa muutaman vuoden viipeellä. Näitä ovat esimerkiksi:

 – kuntatalouden makrotaloudellinen ohjausmalli sekä velvoitekatto valtion toimen-
piteistä kunnille aiheutuville velvoitteille

 – valtiontalouden kehysmenettelyn laajentaminen julkisen talouden kehykseksi jul-
kisen talouden suunnitelmassa

 – eläkeuudistus ja terveen kilpailun talouspoliittisen ulottuvuuden hahmottaminen
 – rakenteellisten uudistusten tarve ja merkitys

Finanssipolitiikan tarkastus ja valvonta on julkisuudessa ja eduskunnan keskusteluis-
sa pitänyt esillä kestävyysvajetta. Kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi on korostet-
tu rakenteellisten uudistusten sekä ohjausjärjestelmien kehittämisen tarvetta. Erityi-
sen laajaa pääkirjoitushuomiota ja hyviä ulkopuolisia arvioita sai joulukuussa 2014 
julkistettu finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011–2014.  
Raportti sai hyvää palautetta eduskunnasta ja hallinnosta. 

IMF:n Suomen julkisen talouden avoimuutta koskevassa arvioinnissa finanssipolitii-
kan valvonnan arviointitoiminta todetaan parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mu-
kaiseksi (IMF: Fiscal Transparency Evaluation, Finland, IMF 2015).

Suomen julkinen talous ei kuitenkaan ole edelleenkään kestävällä pohjalla, joten vai-
kuttavuudelle ei voida tällä hetkellä antaa parempaa itsearviointia. VTV:n työ näkyy 
asian ja sen vakavuuden esille nostamisen näkökulmasta. Vuosien 2013 ja 2014 kerto-
mukset ovat lisänneet eduskunnan ja kansalaisten tietoisuutta finanssipolitiikan ta-
voitteiden toteuttamisesta ja sääntöjen noudattamisesta. Keskeistä on ollut myös ker-
tomusten informoiva sisältö uusista säännöistä ja siitä mitä ne merkitsevät Suomen 
kansalliselle finanssipolitiikalle.

Tavoite 5: VTV:n toiminta vaikuttaa merkittävästi siihen, että Euroopan unionin va-
kaus- ja kasvusopimusta sekä vakaussopimusta noudatetaan Suomen valtion vas-
tuulla olevassa julkisen talouden hoidossa.

Arvio: Toteutumassa ja tarkastusviraston toiminta on vaikuttanut jossain määrin.  

Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella varmennetaan valtion taloudenhoidon 
laillisuutta, talousarvion noudattamista sekä tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ja riit-
tävyyttä.  Pitkällä aikavälillä nämä ovat osa uskottavaa valtion taloudenhoitoa ja si-
tä koskevien tietojen luotettavuutta.  Vaikutusta on tässä yhteydessä todettu välilli-
syyden takia olevan jossain määrin.

 Tuloksellisuustarkastusta on seurantakaudella kohdennettu työllisyysaiheisiin.

Finanssipolitiikan valvonta valvoo vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista laki-
sääteisen tehtävän nojalla. Sopimusta on noudatettu vaalikaudella 2011–2014. Suomen 
kohdalla on kuitenkin riski sopimuksen ennaltaehkäisevään osaan liittyvän julkisen 
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talouden rakenteellisen jäämän tavoitteen rikkomisesta. Finanssipolitiikan tarkastuk-
sen ja valvonnan erilliskertomuksissa eduskunnalle on vuonna 2014 korostettu raken-
teellisten uudistusten sekä talouden tuotantopotentiaalia lisäävien uudistusten mer-
kitystä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen turvaamiseksi. Tältä osin 
voidaan arvioida, että VTV:n toiminta on vaikuttanut merkittävästi siihen, että sopi-
musta noudatetaan.  

Tavoite 6: VTV:n toiminta vaikuttaa merkittävästi siihen, että valtion taloudenhoi-
dossa noudatetaan lakia ja eduskunnan päätöksiä, erityisesti valtion talousarviota 
sekä hyvän hallinnon periaatteita.

Arvio: Toteutunut erittäin hyvin ja tarkastusviraston toiminta on vaikuttanut erit-
täin merkittävästi.

Tarkastusviraston tarkastuslajeista tilintarkastuksella on eniten merkitystä tämän 
tavoitteen saavuttamisessa, sillä . tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella var-
mennetaan valtion taloudenhoidon laillisuutta ja talousarvion noudattamista. Tilin-
päätöstietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmentaminen on osa taloudenhoidon 
laillisuuden varmentamista. Itsearvioinnin perusteella taloudellisen tehokkuuden nä-
kökulmaa tulisi tuloksellisuustarkastuksessa edelleen vahvistaa.

Tavoite 7: VTV:n toiminta valtion taloudenhoitoa ja finanssipolitiikkaa koskevan 
päätöksenteon ja eduskunnan ja hallituksen vuoropuhelun tietoperustan luotetta-
vuuden varmentamiseksi on merkittävää.

Arvio: Toteutumassa ja tavoitteen saavuttamisen varsinainen arviointi toteutetaan 
tarkastussuunnitelman mukaisesti sidosryhmäkyselypalautteen perusteella vuosina 
2015 ja 2019.

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Tavoite 8: Puoluelain valvontatehtävään liittyvien tarkastusten tavoitteena on, että 
puoluelain tarkoittama avoimuus puolueiden rahoituksessa toteutuu hyvin.

Arvio: Toteutunut erittäin hyvin ja tarkastusviraston toiminta on vaikuttanut erit-
täin merkittävästi.

Puoluelain tarkoittamat tehtävät tarkastusvirasto on toteuttanut lain tarkoittamalla 
tavalla. Tällä perusteella tarkastusviraston suorittaman valvonnan merkitystä puo-
luelain tarkoittaman avoimuuden toteutumisessa puolueiden rahoituksessa on syytä 
pitää erittäin merkittävänä.

Palvelukykytavoitteet

Tuotostavoitteet

Tavoite 9: Ulkoiset suoritteet valmistuvat sovitussa aikataulussa ( julkaisukalenteri).

Arvio: Tavoitetta seurataan ja se on toteutumassa.
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 Julkaisukalenterin käyttöönotto ja vakiintuminen osaksi työtapoja on lisännyt tarkas-
tusten ilmestymisen ennustettavuutta ja sovituissa ajankohdissa on pyritty pysymään. 
Pienemmät aikataulumuutokset ovat johtuneet aikataulujen yhteensovittamisongel-
mista tai lausuntojen viivästymisistä.  Suuremmissa myöhästymisissä on ollut kyse 
yleensä joko pitkäaikaisista poissaoloista tai sitoutumisesta muihin erikseen määrät-
tyihin tehtäviin tai tarkastuksen laadun ja vaikuttavuuden varmistamisen tarpeesta, 
kuten esimerkiksi keskeisen aineiston hankintaongelmista.

Eduskunnalle annettavat kertomukset ilmestyivät alkuperäisessä suunnitellussa ai-
kataulussa. Tilintarkastukset ja laillisuustarkastukset valmistuivat aikataulujen mu-
kaisesti.

Julkaisukalenteria on pitkin vuotta päivitetty, ja julkaisuaikataulujen muutoksista tar-
kastusyksiköt ovat sopineet viestinnän kanssa. Kaikki julkaisut julkistettiin sovitusti 
päivitetyn julkaisukalenterin mukaisesti. 

Palvelutasotavoitteet

Tavoite 10: Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksen aikaisesta vuorovaikutukses-
ta on hyvää.

Arvio: Tarkastusyksiköiden viraston laaturyhmälle antamien arviointien perusteella 
tavoite toteutuu hyvin. Tavoitteen toteutumisen arviointia varten toteutetaan sidos-
ryhmäkysely vuonna 2015.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen arvioinnin mukaan vuorovaikutus on ollut 
asiallista ja toimivaa niin kirjapitoyksiköiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. 

Finanssipolitiikan tarkastuksissa tietojensaanti on ollut sujuvaa ja erityisesti Raken-
teellisen jäämän laskennan tarkastuksen tuloksia esiteltiin ministeriössä ennen kerto-
muksen julkistamista ja tässä yhteydessä tarkastusvirasto sai kiitosta hyvästä ja asi-
allisesta vuorovaikutuksesta.

Tuloksellisuustarkastuksen arvioinnin mukaan tarkastettavien kanssa käytyjen loppu-
keskustelujen vaikutelmien perusteella vuorovaikutuksesta saatava palaute on yleen-
sä hyvää. Tätä päätelmää tukevat myös tarkastusten jälkikäteisissä laatu- ja proses-
siarvioinneissa kirjatut arviot yhteistyön toimivuudesta.

Tarkastuksen ja raportoinnin laatutavoitteet

Tavoite 11: Valtiontaloudellinen näkökulma näkyy kattavasti viraston tarkastustoi-
minnassa.

Arvio: Tavoitetta seurataan ja se on toteutumassa.

Valtiontaloudellinen näkökulma on selvästi esillä tuloksellisuustarkastuksen toimin-
nassa, mutta osassa tarkastuksia eduskunnan päätöksien tavoitteiden sekä hyvän hal-
linnon periaatteiden laadulliset kriteerit ja tavoitteet korostuvat siten, että valtiota-
loudellinen näkökulma jää taustalle, vaikka valtiontaloudellisia välillisiä ja välittömiä 
kustannuksia huomioidaan ja tuodaankin tarkastuksissa esille. 
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Finanssipolitiikan tarkastus ja valvonta ovat määritelmällisesti kytköksissä valtion-
talouteen. Kaikissa finanssipolitiikan tarkastuskertomuksissa ja valvonnan raporteis-
sa on näin ollen vahvasti esillä valtiontaloudellinen näkökulma. Kertomukset sisältä-
vät sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysiä joka on suoraan yhdistettävissä 
valtion taloudellisen aseman kehitykseen.

Tavoite 12: Raportoidun tiedon hyödynnettävyys on hyvää.

Arvio: Tavoitetta seurataan. Sidosryhmäkyselyt toteutetaan 2015. Tarkastusyksiköiden 
laaturyhmälle antamien arviointien perusteella tavoite toteutuu hyvin. Tiedon hyö-
dyntämisen näkökulmasta odotuksia on edelleen raportoinnin luettavuuden ja säh-
köisen tuotteen hyödynnettävyyden osalta.

Taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet

Strategiset taloudellisuustavoitteet

Tavoite 13: Suoritepäivän reaalinen hinta (tarkastuspäivän hinnan muutos suhtees-
sa kuluttajahintaindeksin kehitykseen) ei ylitä neljän vuoden ajanjaksolla kulutta-
jahintaindeksin kehitystä vastaavalla ajanjaksolla.

Arvio: Tavoite on saavutettu tarkastuspäivän hinnan osalta toimintavuoden aikana, 
jolloin suoritepäivän hinta laski 3,9 %  edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2011 al-
kaneella tarkastusviraston vakaus- ja tehokkuusohjelman seurantakaudella suorite-
päivän hinta on noussut 3,3 %, joka alle  kuluttajahintaindeksin muutoksen on aika-
välillä 2011–2014.

Tavoite 14: Kulujen tason nousu neljän vuoden ajanjaksolla ei ylitä kuluttajahinta-
indeksin kehitystä vastaavalla ajanjaksolla; a) VTV:n tasolla ja b) jokaisen toimin-
tayksikön tasolla rakennekorjattuna.

Arvio: Neljän viimeisen vuoden eli vuodesta 2011 lähtien tarkastusviraston kulut ovat 
nousseet 3,4 % kun kuluttajahintaindeksin muutos vastaavana ajankohtana on ollut 
5,6 %. Kulut ovat kasvaneet selvästi kuluttajahintaindeksiä vähemmän. Tavoite saa-
vutettiin.

Tuottavuus, ulkoiset suoritteet

Tavoite 15: Ulkoisen asiantuntijapalvelun htv -määrä % käytettävissä olevasta htv 
-määrästä on 5–7 %.

Arvio: Ulkoisen asiantuntijanpalvelun toteutuma oli 11,7 %. Ulkoisen asiantuntijatyön 
kysyntä ja tarve ovat ylittäneet arvioidun. 

Tavoite 16: Ulkoisten ja sisäisten suoritteiden välinen suhde on 75–25.

Arvio: Ulkoisten ja sisäisten suoritteiden välinen suhde oli 75,6 – 24,4, joten tavoite 
saavutettiin.
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Henkisten voimavarojen hallinnan tulostavoitteet

Henkilöstöpolitiikka

Tavoite 17: THB -tulokset ovat vähintään vertailuryhmän tasoa:

Seuraavat THB-tulokset ovat vähintään vertailuryhmän tasoa: yleinen tulos sekä eri-
teltyinä johtaminen ja esimiestyö, tyytyväisyys palkkaukseen, työilmapiiri ja työhy-
vinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kuormittuneisuus. 

Arvio: Tavoite saavutettiin ja tarkastusviraston työilmapiiri ja siihen vaikuttavat sei-
kat ovat keskimääräisen suomalaisen työpaikan tasolla. Kehitys on ollut positiivinen 
suhteessa aikaisempiin kyselyihin.

Tavoite 18: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus on vertailu 
aineiston tasolla (valtion budjettitalouden piiriin kuuluvan henkilöstön taso).

Arvio: Henkilöstön vaihtuvuus laski edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Toisen 
työnantajan palvelukseen siirtyi 4,1 prosenttia vuoden 2013 lopussa olleesta henki-
löstöstä. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvan henkilöstön vaihtuvuudesta ei ole 
saatavissa vertailulukua. 

Tavoite 19: Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtionhallinnon yleistä tasoa 

Arvio: Sairauspoissaolojen määrä 5,8 pv/htv alitti selvästi valtionhallinnon yleisen ta-
son (8,9 %), joten tavoite saavutettiin. 

Tavoite 20: Työterveyshuollon käyntien lukumäärä on alle 5,3/htv.

Arvio: Tavoite saavutettiin ja käyntien lukumäärä oli 4,9/htv.

Tavoite 21: Virkarakenteen muuttaminen toteutetaan suunnitelman (VTV2020 - 
strategian) mukainen tavoite.

Arvio: Virkarakennetta on muutettu tavoitteiden mukaisesti toimintavuoden aikana. 
Vuoden 2020 tavoitetta ei ole toistaiseksi saavutettu. 

Osaamispolitiikka

Tavoite 22: Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) 
kehittyy myönteisesti.

Arvio: Osaamistasoindeksin tulevaa seurantaa varten toteutettiin osaamiskartoitus 
vuoden 2015 alussa. Osaamistasoindeksin kokonaiskeskiarvoksi saatiin 6,9 (asteik-
ko 1–10).

Tavoite 23: Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärin 10 htp/htv.

Arvio: Tavoite ylittyi hieman, sillä osaamisen kehittämiseen käytettiin keskimäärin 
11,1 htp/htv. 

Yleisarviona voidaan sanoa, että tarkastusvirasto on kokonaisuutena onnistunut hy-
vin asettamiensa tavoiteiden toteuttamisessa.
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1.1.2 Eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa tukeva vaikutus

Tarkastusvirasto seuraa eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöjen perusteel-
la eduskunnan kannanottojen toteutumista, jos niissä on edellytetty hallituksen ra-
portointia asiasta tai jos tarkastusviraston tarkastustoiminta on kohdistunut kan-
nanottoon liittyviin asioihin.

Tarkastusvaliokunnan mietinnöissä esille nostetut asiat perustuvat pääsääntöises-
ti tarkastusviraston kertomuksissa eduskunnalle esitettyihin keskeisiin havaintoi-
hin ja kannanottoihin. Eduskunnan kannanotot liittyvät merkittäviin asioihin, jois-
sa muutosten aikaansaaminen on hidasta. Sen vuoksi kannanottoon liittyvää asiaa 
seurataan myös pidemmällä ajanjaksolla. Vuosittain eduskunta on antanut 2–4 kan-
nanottoa, joihin on liitetty hallituksen raportointivelvollisuus. Tuloksellisuustarkas-
tus seuraa eduskunnan esittämien kannanottojen toteutumista ja raportoi havain-
noistaan osana vuosittain eduskunnalle annettavaa vuosikertomusta.

1.1.3 Viraston hyviä käytäntöjä edistävä ja virheitä sekä väärinkäytöksiä 
ehkäisevä vaikutus hallinnossa

Tarkastusvirasto seuraa oman raportointinsa vaikutuksia ja tarkastushavaintojen 
perusteella aloitettuja toimia. Seurannan tavoitteena on tehostaa tarkastustoimin-
nan ennaltaehkäisevää ja vastuullistavaa vaikutusta. Tarkastusvirasto toimii kestä-
vän julkisen hallinnon ja julkisen talouden uudistajana valtionhallinnossa. Tarkas-
tusvirasto on edistänyt valtion ohjausjärjestelmien ja ohjauspolitiikan uudistamista 
vuoden 2013 valtiopäiville annetun vuosikertomuksen erityisteeman "valtioneuvos-
ton ohjauspolitiikan tarve ja päätöksenteon tietoperustan luotettavuus" kautta. VTV 
on edistänyt tuloksellisuustarkastuksen kautta valtion ICT-toimintojen uudistamis-
ta ja kehittymistä. Lisäksi finanssipolitiikan tarkastus on osaltaan tuonut esille jul-
kisen talouden kestävyyden merkityksen ja tilintarkastus on toiminut valtion talou-
denhoidon kehittymisen eteenpäin viejänä.

Vuoden 2013 tilintarkastusten yhteydessä selvitettiin edellisen vuoden tilintarkas-
tuskertomuksiin sisältyneiden ilmoitusvelvollisuuksien vaikuttavuutta. Vuoden 
2012 tilintarkastuskertomuksissa ilmoitusvelvollisuus annettiin seitsemälle viras-
tolle ja laitokselle. Ilmoitusvelvollisuus uusittiin joko kokonaan tai osittain vuonna 
2013 neljän kirjanpitoyksikön osalta (3 vuonna 2012, 3 vuonna 2011)

Tuloksellisuustarkastus seuraa antamiinsa kertomuksiin sisältyneiden kannanot-
tojen toteutumista. Yksittäisten tuloksellisuustarkastusten vaikutuksia tarkastus-
kohteisiin arvioidaan jälkiseurannoilla, jotka toteutetaan pääsääntöisesti noin kol-
men vuoden kuluttua kertomuksen antamisesta.

Vuonna 2014 valmistui 18 jälkiseurantaraporttia, joissa arvioitiin yhteensä 100 tar-
kastusviraston antaman suosituksen toteutumista.

Arvioiduista suosituksista 29 prosenttia oli toteutunut täysin tai lähes täysin, 47 pro-
senttia oli toteutunut jossain määrin ja 24 prosenttia oli toteutunut vain vähän tai 
ei lainkaan. Täysin tai lähes täysin toteutuneiden suositusten osuus oli noussut 11 
prosenttiyksikköä edellisvuoden tasosta ja vain vähän tai ei lainkaan osuus oli las-
kenut 8 prosenttiyksikköä. Suositusten toteutumisaste on vaihdellut viime vuosina 
melko paljon, ja täysin tai lähes täysin toteutuneiden suositusten osuus jää vuonna 
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2014 alemmaksi kuin parhaimpina vuosina 2009–2011. Jälkiseurannan suositusten 
toteutumiseen vaikuttavat muun muassa suositusten konkreettisuus ja käyttökelpoi-
suus, toteuttamisen vaatimat resurssit sekä hallinnon olosuhteet ja kehittämistyö. 
Hallinnon meneillään olevaa kehittämistyötä tukevat suositukset toteutuvat yleen-
sä todennäköisemmin ja nopeammin kuin hallinnon voimakkaampaa uudistamista 
ja muutosta edellyttävät suositukset.

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

Valtiontalouden ulkoinen tarkastus osaltaan ylläpitää perusteltua luottamusta val-
tiontalouden 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 kehittämis-
tarpeet ja epäkohdat. Luottamus julkisen hallintoon ja sen toimintaan on kansan-
kunnan sosiaalista pääomaa, jonka kehitystä on vaikeaa mitata tai arvioida vuosit-
taisessa tulosraportoinnissa. Luottamuksella on taloudellistakin merkitystä valtion 
kyvylle tehdä taloudenhoidossa tarvittaessa vaikeita päätöksiä.

Tarkastusviraston kyky edistää kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja val-
tiontalouteen pohjautuu viraston hyvään maineeseen. Tarkastusviraston vuonna 
2013 toteuttaman mainetutkimuksen perusteella virastolla on hyvä maine luotet-
tavana tiedon tuottajana sen sidosryhmien keskuudessa ja kansalaiset tuntevat vi-
raston entistä paremmin.

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 insti-
tutionaalista järjestelyä. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta on myös laajentanut 
tarkastusviraston tehtäväalaa yleisen laillisuusvalvonnan piiriin.

Varmentamalla hallinnon tilivelvollisuuden toteutumista tarkastustoiminta vahvis-
taa kansalaisten odotuksia hyvästä ja tuloksellisesta taloudenhoidosta. Tarkastus-
tiedon avulla kansalaisilla on myös mahdollisuus itse arvioida valtion viranomais-
ten toimintaa ja sen tuloksia.  

Tarkastusvirasto antoi kertomusvuoden aikana yhteensä 33 tiedotetta, joista 26 laa-
jalla mediajakelulla, ja järjesti kaksi tiedotustilaisuutta. Virasto näkyi tiedotusväli-
neissä hyvin ja mediaosumien määrä nousi edelliseen vuoteen nähden hieman. Eri-
tyisesti pääjohtaja Pöysti esiintyi aktiivisesti mediassa. Hänen nimensä esiintyi joka 
kymmenessä julkaistussa artikkelissa.

Mediaa kiinnostivat erityisesti ihmisläheisiin aiheisiin, ympäristöön ja Suomen ta-
louskasvuun liittyvät tarkastukset sekä EU-vaalien vaalirahoitus. Alueellisesti tar-
kastusvirastoa seurasivat eniten Uusimaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan tie-
dotusvälineet (20–30 osumaa), kun Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla kiinnostus oli 
kohtalaista (10–20 osumaa), ja Lapissa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa selvästi vä-
häisempää (1–3 osumaa).
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VTV 1 %

Valtionhallinnon uudistukset 2 %
Yleinen talouspolitiikka 2 %

Mielipidekirjoitukset 4 %

Yksittäisten säätiöiden/
toimijoiden tarkastukset

5 %

Tuomas Pöysti 
mediassa

7 %

Ympäristö
7 %

Euroopan unioni
11 %

Puoluetuet ja 
vaalirahoitus

11 %

Hallitus ja budjetti
11 %

Tarkastukset 18 %

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
19 %

Kehitysapu ja kriisinhallinta 5 %
Sähköiset järjestelmät ja digitalisaatio 5 %
Liikenne 2 %
Kiinteistöjen korjausavustukset 2 %
Verotus 2 %
Maatalous 2 %

Kuvio 1: Julkisuuden jakautuminen aihealueittain

Mediaseurannan perusteella VTV:n maine asiantuntijaorganisaationa näyttäisi vah-
vistuneen. Virasto esiintyi useimmissa jutuissa neutraalina tiedon lähteenä tai kriit-
tisenä vallan ja virkamiesten vahtikoirana. VTV ja sen tarkastustoiminta näkyivät 
usein myös pääkirjoituksissa, joissa virasto esiintyi näkemyksiä tai havaintoja tu-
kevana taustatahona. Tarkastuskohteiden reaktiot mediassa olivat enimmäkseen 
asiapitoisia ja rakentavia ja positiivisesti tarkastusviraston suosituksiin suhtautuvia.
Tarkastusviraston viestinnän linjaukset perustuvat perustuslain 12 §:ssä säädettyyn 
julkisuusperiaatteeseen, julkisuuslakiin (621/1999) sekä niin sanottuun viestintä-
asetukseen (1030/1999). Viestinnässä otetaan myös huomioon tarkastusviestinnän 
laatua koskevat ISSAI -standardit ja valtionhallinnon viestintäsuositus (2010). Fi-
nanssipolitiikan valvonnan viestintää ohjaavat myös EU:n vakaussopimuksen toi-
meenpanoa ja finanssipolitiikan korjausmekanismeja koskevien yhteisten eurooppa-
laisten periaatteiden sekä unionin lainsäädännön vaatimukset avoimesta viestinnästä 
ja osallistumisesta julkiseen keskusteluun.

Tarkastusvirasto kiinnitti vuonna 2014 erityistä huomiota tarkastustulosten vaikut-
tavuuteen, saavuttavuuteen sekä ymmärrettävyyteen. Raportointia uudistettiin se-
kä eduskuntakertomusten että tarkastuskertomusten osalta, visuaalisuutta ja da-
tavisualisointien hyödyntämistä raportoinnissa lisättiin ja raporttien luettavuutta 
kehitettiin. 

Tarkastusvirasto myös kehitti kansalais- ja sidosryhmäviestintäänsä ottamalla en-
simmäiset askelensa sosiaalisessa mediassa. Virastolle sekä pääjohtaja Pöystille pe-
rustettiin yhtäaikaisesti syksyllä 2014 Twitter-tilit.
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Kuvio 2: Tarkastusvirasto uudisti visuaalisen ilmeensä vuonna 2014 sekä panosti suoraan kansa-
laisviestintään

1.1.5 Tarkastusviraston vaikutus tarkastusalan kansainväliseen 
kehitykseen ja kansainvälisen yhteistoiminnan ympäristöön

Tarkastusvirastolle annettiin vuoden 2013 alusta voimaan tulleella lailla (869/2012) 
riippumattoman finanssipolitiikan valvojan rooli (IFI eli Independent Fiscal Ins-
titution), jonka mukaisesti tarkastusvirasto valvoo Euroopan unionin vakaussopi-
muksessa ja EU:n budjettikehysdirektiivissä olevien säännösten noudattamista. 
Kertomusvuonna VTV on ollut vaikuttamassa riippumattomien finanssipolitiikan 
valvontaelinten kansainvälisten yhteistyöverkostojen kokouksissa :OECD Parliamen-
tary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions sekä Euroopan komissi-
on 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. Lisäksi tar-
kastusvirasto osallistuu finanssipolitiikan valvontatehtävän puitteissa Kansainväli-
sen valuuttarahaston IMF:n järjestämään asiantuntijayhteistyöhön.

Tarkastusvirasto valittiin kesäkuussa 2014 Haagissa pidetyssä eurooppalaisten tar-
kastusvirastojen yhteysjärjestön (EUROSAI) kongressissa järjestön hallitukseen (Go-
verning Board) vuoteen 2020 saakka ja EUROSAI:n toiseksi varapuheenjohtajaksi 
vuoteen 2017 saakka. Toisen varapuheenjohtajan tehtävänä on tukea EUROSAI:n 
puheenjohtajaa organisaation hallinnassa ja kehittämisessä. 

Tarkastusvirasto toimi jäsenenä aktiivisesti sekä kansainvälisen tarkastusvirastojen 
yhteysjärjestön (INTOSAI) avainindikaattorityöryhmässä että julkisen velan tar-
kastamista kehittävässä työryhmässä. Ensimmäisessä työryhmässä valmistellaan 
avainindikaattorien kehittämisen ja käytön ammatillista INTOSAI-standardia. Jäl-
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kimmäinen työryhmä jatkaa julkisen velanhallinnan tarkastamisen kansainvälisten 
standardien uudistamista. 

Tarkastusvirasto toimii Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten muodosta-
man yhteyskomitean alaisuudessa toimivan finanssipolitiikan tarkastusverkoston 
puheenjohtajana. Verkosto kokoaa yhteen asiantuntijoita tiedonvaihdon ja finans-
sipolitiikan tarkastusmenetelmien vertaisoppimisen merkeissä. Keskeisinä seuran-
ta-alueina olivat vuonna 2014 pankkiunionin kehitys ja eurooppalaisen talouspoli-
tiikan koordinaatio. 

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen välistä yhteistyötä toteutetaan tarveperusteises-
ti. Vuoden 2014 pääjohtajakokouksessa päätettiin neljän työpajan järjestämisestä. 
Niiden aiheina ovat tarkastustiedon välittäminen, valtion omistajaohjaus ja valtion-
yhtiöiden tarkastus, riskianalyysi sekä tiedon digitalisointi.

Liettuan tarkastusvirasto kutsui vuonna 2013 Euroopan tilintarkastustuomioistui-
men sekä Suomen ja Norjan tarkastusvirastot tekemään Liettuan viraston 
vertais-arvioinnin. Hanke toteutettiin tammi –marraskuussa 2014.

1.2 Tuotokset ja laadunhallinta

1.2.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan kertomuksia annettiin vuonna 2014 yh-
teensä viisi.  Finanssipolitiikan tarkastuksessa ja valvonnassa asiantuntijatoiminnan 
suoritteiden määrä on huomattavaa. Asiantuntija toiminta on keskittynyt erityisesti 
eduskunnan valiokuntakuulemisiin ja niiden valmisteluun (15 kpl). Lisäksi finans-
sipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan kotimaisiin kansainvälisiin asiantuntijateh-
täviin sisältyviä asiantuntijaesityksiä on ollut useita.

Eduskunnalle annettavat kertomukset:

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan 
tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014, K 15/2014 vp.

Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaa-
likausiraportti 2011–2014, K 20/2014 vp.

Finanssipolitiikan tarkastukset:

4/2014 Veromuutosten taloudelliset vaikutukset – Välillinen verotus.
13/2014 Veromuutosten taloudelliset vaikutukset – Yhteisö- ja pääomaverotus.
15/2014 Veromuutosten taloudelliset vaikutukset – Verojärjestelmän kokonaisuu-
den tarkastus.

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 10 §:ssä on säädetty val-
tiontalouden tarkastusviraston vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudatta-
misen valvontatehtävästä ja tästä tehtävästä eduskunnalle vaalikohtaisesti annet-
tavista kertomuksista.
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Valtiontalouden tarkastusvirasto toteutti vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaa-
lirahoitusvalvonnan. Kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 
2014 europarlamenttivaaleissa annettiin 28.1.2015 (K21/2014 vp).

Tarkastusvirasto toteutti vuoden 2014 aikana sille puoluelaissa (10/1969, muutettu 
683/2010) säädetyt tehtävät. Puoluelain nojalla vastaanotettiin puolueilta, puolueyh-
distyksiltä ja puolueiden lähiyhteisöiltä puoluelaissa säädettyjä ajantasaisia ilmoi-
tuksia niiden saamista tuista. Samoin tarkastusvirasto huolehti, että sen valvottavat 
yhteisöt ja säätiöt toimittivat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ilmoitus-
rekisteriin. Tarkastusvirasto toteutti lisäksi puoluelain nojalla yhteensä 32 tarkas-
tusta puolueorganisaatioissa. Tarkastuksista raportoidaan eduskunnalle puoluelain 
9 e §:n tarkoittamassa kertomuksessa vuoden 2015 keväällä.

Tilintarkastus on tarkastusviraston tarkastussuunnitelman mukaisesti raportoinut 
vuonna 2014 varainhoitovuoteen 2013 kohdistuvan valtion tilinpäätöksen ja tilin-
päätöskertomuksen tilintarkastuksen ja antanut 69 kirjanpitoyksikköä, talousarvi-
on ulkopuolista valtion rahastoa koskevan tilintarkastuskertomuksen. Laillisuustar-
kastuskertomuksia annettiin vuonna 2014 kaksi. Tilintarkastuksen osuus viraston 
ulkoisesta asiantuntijatyöstä oli 16,6 prosenttia (17,6 % 2013).

Vuonna 2014 valmistui 11 tuloksellisuustarkastusta. Näistä 10 raportoitiin tarkas-
tuskertomuksena ja yksi osana viraston erilliskertomusta. Yksi tarkastus päätettiin 
muistioon. Lisäksi valmistui 2 selvitystä. Tuloksellisuustarkastuksen osuus viraston 
ulkoisesta asiantuntijatyöstä oli 47 prosenttia. (53,9 % 2013).

Jälkiseurantaraportteja tuloksellisuustarkastus on kertomusvuonna laatinut 18. Suo-
ritteiden määrätavoitteita ei aivan saavutettu. Tavoitteena oli 13 valmistunutta tar-
kastuskertomusta ja 20 jälkiseurantaraporttia.

Tarkastusvirasto  on kertomusvuonna antanut yhteensä 16 asiantuntijalausuntoa eri 
ministeriöiden lainvalmistelu- ja muihin hankkeisiin. Eduskunnalle annettiin pää-
asiassa valiokuntakuulemisiin liittyen yhteensä 19 lausuntoa.  

Kertomusvuosi oli uuden strategiakauden (2014–2020) ensimmäinen vuosi. Ker-
tomusvuonna tarkastustyön kehittämisen painopisteinä olivat erityisesti valtion-
taloudellisen näkökulman terävöittäminen tarkastustyössä sekä tarkastusrapor-
toinnin uudistaminen.

Tarkastusvirasto vastaanotti vuonna 2014 kolme (9 kpl 2013, 16 kpl 2012) valtion vi-
ranomaisen tekemää  ilmoitusta toiminnassaan tehdystä valtion varoihin tai omai-
suuteen kohdistuneesta väärinkäytöksestä.

Lisäksi valtion virastot ja laitokset ilmoittivat tarkastusvirastolle kolme sellaista 
tapausta (9 kpl 2013, 9 kpl 2012), joissa oli kyse valtionavun saajan epäillystä vää-
rinkäytöksestä. Tarkastusvirasto on myös saanut tiedoksi EU -tukia hallinnoivilta 
virastoilta tukien valvontaa koskevat ilmoitukset. Tarkastusvirasto vastaanotti ker-
tomusvuoden aikana 31 yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemää valtiontalouden 
koettua epäkohtaa koskevaa kantelua (51 kpl 2013 ja 55 kpl 2012). Kanteluasioita kä-
siteltiin kertomusvuoden aikana yhteensä 40 (52 kpl 2013 ja 67 kpl 2012).
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1.2.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Finanssipolitiikan tarkastus

Kertomusvuonna finanssipolitiikan tarkastuksessa ja valvonnassa valmistui yhteen-
sä viisi kertomusta. Näistä kaksi annettiin erilliskertomuksena eduskunnalle. Tou-
kokuussa 2014 julkistettu finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 
eduskunnalle keskittyi vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseen sekä toi esille 
kokonaistuotannon ja potentiaalisen tuotannon kasvun riskit. Joulukuussa 2014 jul-
kistettu finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011–2014 
arvioi laajasti finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamista sekä hallituksen onnis-
tumista julkisen talouden vakauttamisessa. Vaalikausiraportissa korostetaan ra-
kenteellisten uudistusten sekä talouden tuotantopotentiaalia lisäävien uudistusten 
merkitystä sekä julkisen talouden kestävyyshaasteeseen vastaamisessa että EU:n 
vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen turvaamiseksi. Uudistusten toimeen-
pano heti seuraavan vaalikauden alussa on tarkastusviraston näkemyksen mukaan 
tärkeää, sillä talouden tuotantopotentiaalia ja tuottavuutta kasvattavat toimenpi-
teet vaativat aikaa. Väestön ikääntyminen ja talouden rakennemuutos ovat johta-
neet siihen, että julkisen talouden menot uhkaavat pitkällä aikavälillä jäädä tuloja 
suuremmiksi. Rakennepoliittisen ohjelman merkitys korostuu nykyisessä heikossa 
taloustilanteessa, jossa huomattavat lisäsopeutustoimet voivat hidastaa talouskas-
vua. Hitaan kasvun oloissa myös menojen oikea mitoitus on tärkeää. Koko julkisen 
sektorin kattavat menokartoitukset auttaisivat menotason sopeuttamisessa hitaan 
talouskasvun oloihin.

Veromuutosten taloudellisten vaikutusten arvioinnista julkisettiin kolme finanssipo-
litiikan tarkastuskertomusta ja näistä koottiin synteesi vaalikausiraporttiin. Tarkas-
tusten mukaan veropoliittinen päätöksenteko on ollut ennakoimatonta päättyvällä 
vaalikaudella. Verojärjestelmä on lisäksi edelleen monimutkainen ja läpinäkymä-
tön. Verojärjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja erityisesti verotukia tulisi karsia. Vaa-
likausiraportissa kiinnitettiin lisäksi huomiota kuntatalouden kauan jatkuneeseen 
heikkoon kehitykseen sekä kuntien erilaiseen taloudelliseen asemaan, jota eriyty-
vä väestökehitys entisestään syventää. Myös asiantuntijatoiminnassa on tuotu esil-
le julkisen talouden kestävyysvajetta ja kuntatalouden pidemmän ajan rakenteelli-
sia kestävyysongelmia.

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raporteista on saatu laajalti palautet-
ta sekä hallinnosta että akateemisilta tutkijoilta raporttien eduskuntakäsittelyiden 
yhteydessä. Raportteja on pidetty ulkopuolisten arvioissa laadukkaina ja asiantun-
tevasti laadittuina. Ne ovat arvioiden mukaan olleet merkittävä lisä finanssipolitii-
kan julkisessa arvioinnissa.  Paine kestävän finanssipolitiikan harjoittamiseen on 
huomioitu pääkirjoituksissa, jossa on viitattu VTV:n kannanottoihin. Erityisen laa-
jaa pääkirjoitushuomiota ja hyviä ulkopuolisia arvioita sai joulukuussa 2014 julkis-
tettu finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011–2014. Pa-
laute VTV:n toiminnasta on ollut hyvää niin eduskunnasta kuin valtioneuvostosta. 
Kertomukset ovat lisänneet eduskunnan ja kansalaisten tietoisuutta finanssipoli-
tiikan tavoitteiden toteuttamisesta ja sääntöjen noudattamisesta. Keskeistä on ol-
lut myös kertomusten informoiva sisältö uusista säännöistä ja siitä mitä ne merkit-
sevät Suomen kansalliselle finanssipolitiikalle.
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tuloksellisuustarkastus

Laatutavoitteena oli, että kaikki tuloksellisuustarkastukset tehdään tuloksellisuus-
tarkastuksen ohjeen tai sitä tarkentavan alemman tasoisen ohjeen mukaisena ja et-
tä tuloksellisuustarkastuksen yksikkö arvioi kaikkien valmistuneiden tarkastusten 
laadun siten, että valmistuneen kertomuksen arvioinnista vastaa pääosin tarkastus-
prosessiin osallistumaton päällikkö. Nämä tavoitteet toteutuivat. Tarkastuksen ai-
kaisessa työnohjauksessa tapahtuvan seurannan ja jälkikäteisen laadunarvioinnin 
perusteella laatutason voi katsoa kokonaisuutena täyttäneen ohjeessa asetetut vaa-
timukset. Lomakearvioinnin perusteella tarkastusten laatu nousi edellisvuodesta ja 
oli keskimäärin varsin hyvällä tasolla.

Viraston tarkastussuunnitelmassa asetettujen strategisten laatutavoitteiden ja pal-
velukykytavoitteiden toteutumista arvioitiin tuloksellisuustarkastuksen yksikössä 
itsearviointina. Palvelukykytavoitteet koskivat tarkastuksen aikaista vuorovaikutus-
ta, valtiontaloudellisen näkökulman esillä oloa tarkastuksissa sekä raportoidun tie-
don hyödynnettävyyttä. Itsearvioinnin perusteella laatutavoitteiden voi katsoa to-
teutuneen melko hyvin. Arvioinnin perusteella valtiontaloudellinen näkökulma on 
ollut tarkastusten aihevalinnassa hyvin esillä, mutta se on jäänyt tarkastusrapor-
toinnissa joiltakin osin taustalle, kun yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavutta-
miseen ja julkisen hallinnon palvelukykyyn liittyvät kysymykset ovat korostuneet.

Palvelukykyä koskevana tavoitteena oli, että ulkoiset suoritteet valmistuvat sovitus-
sa aikataulussa. Kertomusvuonna valmistuneiden 11 tarkastuksen ja 2 selvityksen 
osalta tavoite toteutui melko hyvin. Kolmen kertomusvuonna valmistuvaksi suun-
nitellun tarkastuksen loppuunsaattaminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Osasyynä 
tähän olivat avainhenkilöiden poissaolot ja muu asiantuntijatyö sekä raportoinnin 
hyödynnettävyyden varmistaminen.

Palvelukykytavoitteena oli, että kaikkiin tarkastuksiin liittyviin eduskunnan valio-
kuntien kuulemispyyntöihin lähetetään asiantuntija. Myös hallinnon vastaavankal-
taisiin tarkastuksiin liittyviin pyyntöihin ja lausuntopyyntöihin vastataan. Nämä ta-
voitteet toteutuivat.

Tilintarkastus ja laillisuustarkastus

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen laadunhallinnan tavoitteena on, että 
kaikki tarkastukset suoritetaan tarkastusviraston tarkastusohjeen vaatimusten mu-
kaisesti. Tilintarkastuspäällikkö valvoo tarkastusten tarkastusohjeen mukaisuutta 
osana ohjaustehtäväänsä. Tarkastuksenaikaisen valvonnan lisäksi yksikössä tehtiin 
sisäistä laaduntarkastusta, joissa tilintarkastusryhmien esimiehet saivat tehtäväk-
seen toisessa tarkastusryhmässä suoritetun tilintarkastuksen laaduntarkastuksen.

Tilintarkastuskertomusten aikataulutavoitteena oli, että vuoteen 2013 kohdistuneet 
ministeriöiden tilintarkastukset valmistuvat 16.5.2014 mennessä, muiden kirjanpi-
toyksiköiden ja virastojen ja laitosten tilintarkastukset 10.5.2014 mennessä sekä val-
tion tilinpäätöksen tarkastus 19.5.2014 mennessä

Tilintarkastuskertomukset valmistuivat tavoitteen mukaisesti. Aikataulutavoittei-
den saavuttamistasoa voidaan pitää erittäin hyvänä.
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Tilintarkastuskertomukset julkaistiin tarkastusviraston kotisivuilla ja painettu ko-
koomajulkaisu jaettiin keskeisille sidosryhmille.

Laillisuustarkastuskertomuksia annettiin kaksi ja niiden laadunhallinnassa nou-
datetaan pääosin samoja periaatteita kuin tilintarkastuskertomustenkin laadun-
hallinnassa.

1.2.3 Tarkastusviraston laadunhallintajärjestelmän toimivuus

Tarkastusviraston yksiköt ja toiminnot ovat vastanneet toimintansa laadusta ja pi-
täneet yllä toimintansa edellyttämää, kansainvälisen ISSAI 40-standardiin perus-
tuvaa  laadunhallintajärjestelmää. Tarkastusyksiköiden laadunhallintajärjestelmät 
ovat perustuneet ajantasaiseen tarkastus- ja toimintaohjeistukseen, vakioituun tar-
kastusprosessiin, sen laatua varmistavaan ajantasaiseen ohjaukseen ja valvontaan 
sekä jälkikäteiseen laaduntarkastamiseen.

Vuonna 2013 tehdyssä vertaisarviointihankkeessa arvioitiin tarkastusviraston laadun-
hallintajärjestelmän toimivuutta ja kansainvälisten standardien ja ohjeiden mukai-
suutta ja pyrittiin löytämään hyviä käytäntöjä ja mahdollisia kehittämiskohteita sekä 
antamaan suosituksia järjestelmän kehittämiseksi. Laaturyhmän yleisarviona todet-
tiin, että miltei kaikki kehittämisideat olivat johtaneet käytännön kehittämistoimiin. 

Kertomusvuoden aikana vuoden 2014 osalta toteuttamassaan arviointityössä laatu-
ryhmä on todennut, että viraston strategisessa johtamisessa ja ohjaamisessa on kiin-
nitetty huomiota keinoihin, joilla turvataan tarkastuksen laatua ja lisäarvoa. Tarkas-
tussuunnitelmaan on sisällytetty erityisiä laatutavoitteita, joita liittyivät tarkastuksen 
aikaiseen vuorovaikutukseen, valtiontaloudellisen näkökulman kattavuuteen viras-
ton tarkastustoiminnassa sekä raportoidun tiedon hyödynnettävyyteen. Tavoittei-
den itsearvioinneissa tarkastuksen yksiköt arvioivat laatutavoitteiden toteutuneen 
hyvin muun muassa tarkastusten tarkastustulosten käytettävyyden ja tarkastus-
kohteen ja tarkastusviraston vuorovaikutuksen parantumisena. Edelleen todettiin, 
että viraston suunnittelujärjestelmää on kehitetty siten, että toiminnan kohdenta-
misen suunnittelun taustalla oleva viraston tekemä valtion- ja kansantalouden ris-
kianalyysi on nykyisellään entistä paremmin integroitu tarkastusten yksiköiden 
suunnitteluprosessiin. Tavoitteena on ollut valtion- ja kansantalouden riskianalyy-
sin mahdollisimman hyvä käytettävyys viraston tarkastussuunnitelmaa laadittaes-
sa ja tarkastuksia kohdennettaessa.

Laaturyhmän raportin perusteella yhteenvetona voidaan arvioida, että tarkastus-
virastolla on kokonaisuutena riittävät välineet laaturiskien hallintaan. Tarkastusvi-
raston toiminnassa kokonaisuutena henkilöriski muodostaa kuitenkin välillisesti 
myös laaturiskin. Laaturiskin hallinnassa on tästä näkökulmasta kyse osaamisesta, 
motivaatiosta, projektinhallinnasta ja resurssien tasapainoisesta käytöstä. Tarkas-
tuksen toimintayksiköt ovat aktiivisin toimenpitein, muun muassa osaamisen kehit-
tämisellä, projektinhallinnan työkaluin, ryhmätyön edistämisellä ja dokumentointi-
käytäntöjen parantamisella pyrkineet ehkäisemään ja rajoittamaan henkilöriskien 
vaikutuksia tarkastustyön laatuun. Henkilöriskin hallintaan tulee kuitenkin edel-
leen kiinnittää huomiota. 
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastusvirastossa on jatkettu vuonna 2010 aloitettua vakaus- ja tehokkuusohjel-
maa, jonka tarkoituksena on toteuttaa tarkastusvirastossa valtiontalouden yleisen 
tilan edellyttämät säästötoimenpiteet ja niistä johtuva tarkastusviraston henkilö-
työvuosien määrän vähentäminen sekä virkarakenteen muutokset mahdollisimman 
kestävällä tavalla tehtävien kasvaessa. Henkilöstövähennykset voivat lisätä kansain-
välisissä ulkoisen tarkastuksen standardeissa tarkoitettua tarkastusriskiä. Kerto-
musvuonna ulkoisten suoritteiden osuus tehollisesta työajasta kasvoi 1,3 prosent-
tiyksikköä. Ulkoisiin suoritteisiin käytettyjen henkilötyöpäivien määrä tehollisesta 
työajasta kasvoi 0,6 prosenttia vuodesta 2013 henkilötyöpäivien kohdentumista eri 
suoritetyypeille käsitellään taulukossa 1.

Tarkastusviraston taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteina on, että viraston tilinpää-
töksen mukaisten kulujen ja suoritepäivän hinnalla mitattujen kustannusten kehitys 
ei neljän vuoden suunnittelukauden aikana kokonaisuudessaan ylitä kuluttajahin-
taindeksin mukaista kustannustason nousua. Tarkastusviraston kehittämistoimen-
piteet ja tietojärjestelmähankkeet ovat investointiluonteisia eli ne maksavat itsensä 
takaisin parantuneena taloudellisuutena tai vaikuttavuutena avoimesti esitetyn ta-
kaisinmaksu/vaikutusajan puitteissa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
käytännössä henkilöstörakenteen pitkäjänteistä kehittämistä kustannustehokkaam-
maksi sekä kehittämistoimissa ja tietojärjestelmähankkeissa onnistumista. Saman-
aikaisesti tavoitteena on turvata henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen se-
kä parantaa niiden edellytyksiä.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Ulkoisille suoritteille käytetyn työajan määrä on kasvanut tarkemman henkilöstö-
resurssien suunnittelun avulla 0,6  prosenttia edellisen vuoden 20 623 henkilötyö-
päivästä kertomusvuonna 21 881 henkilötyöpäivään. Ulkoisten suoritteiden osuus 
viraston henkilötyövuosista kasvoi 2013 vuoden 58,5 prosentista kertomusvuonna 
60,8 prosenttiin.

Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut

Taulukko 1: Tehollisen työajan kohdentuminen eri suoritetyypeille (työpäivää)

2012 2013 2014

Tilintarkastus 7 482 6 823 6 063

Laillisuustarkastus 548 662 1 554

Tuloksellisuustarkastus 4 567 5 018 5 587

Finanssipolitiikan tarkastus 287 326 361

Eduskuntaraportointi 184 327 710

Johtaminen, ulkoinen 3 490 3 638 3 619

Ulkoinen asiantuntijatoiminta 3 037 3 406 3 607

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta 460 424 380

Ulkoiset suoritteet yhteensä 20 056 20 623 21 881

Sisäiset suoritteet yhteensä 6 533 7 142 7 062

Lomat ja muut poissaolot yhteensä 7 557 7 495 7 052

Kokonaistyöaika  yhteensä 34 145 35 260 35 995
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1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Viraston ulkoisten suoritteiden hinta henkilötyöpäivää kohden laski 2013 vuoden 
743 eurosta kertomusvuonna 714 euroon. Ulkoisen suoritepäivän hinta laski siten 
3,9 prosenttia. Viraston toiminnan kustannukset kasvoivat 1,9 prosentilla edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut
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1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja 
kehittäminen

Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka on valmisteltu kertomusvuonna VTV2020-
strategian yhteydessä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöpolitiikka vahvis-
tettiin vuosille 2013–2020 ja se luo edellytykset menestyksekkäälle toiminnalle ja 
hyvälle työympäristölle. 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.

Tarkastusvirastossa henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä on vuon-
na 2014 ollut henkilöstökoulutuksen lisäksi pidemmän aikavälin koulutusohjelmat, 
henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien sekä tulokkaiden perehdytysohjelma. 

VTV:ssa on osaamisen johtamista suunnattu 13 osaamisen kehittämisohjelman aloit-
tamiseen, ja niissä käsitellään tarkastusmenetelmiä, kansainvälisiä tarkastusalan 
standardeja ja niiden soveltamista ohjeissa, ICT-kysymyksiä sekä tarkastusjohta-
mista suorituksen ja tuloksellisuuden näkökulmasta.
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Kertomusvuonna VTV:ssa toteutettiin kehittämiskeskusteluiden yhteydessä hen-
kilökohtaisten kehittymissuunnitelmien (HEKS) laatiminen kattavasti henkilöstöl-
le. HEKSien laadinnan pohjana hyödynnettiin viraston osaamisalueita. Pidemmän 
aikavälin henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien tarkoituksena on taata mah-
dollisuus pidemmän tähtäimen osaamisen kehittämiseen ja edesauttaa ammattitai-
don ylläpitoa ja ammatillista kehittymistä työuran aikana. HEKSien kautta liitetään 
yhteen koko viraston osaamisen johtamiskokonaisuus.

Uusien virastolaisten tulokasperehdytystä on systematisoitu ja vakiinnutettu saa-
tujen kokemuksien ja palautteen avulla.

Työhyvinvoinnin tilaa selvitetään virastossa säännöllisesti. Toimintavuoden aikana 
toteutettiin työilmapiirikysely ja vuonna 2013 aloitetut henkilöstöryhmittäin suori-
tettavat työyhteisölähtöiset terveystarkastukset saatiin päätökseen. 

Työilmapiirikyselyn tarkoituksena on selvittää työyhteisön toimivuutta ja henkis-
tä hyvinvointia. Menetelmänä käytettiin Työterveyslaitoksen kehittämää Parempi 
Työyhteisö (ParTy®) –kyselyä, joka toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kans-
sa. Kyselyn tulokset käsiteltiin johtoryhmissä ja ne esiteltiin koko henkilöstölle. Li-
säksi tulosten perusteella tunnistettuja kehittymisalueita käsiteltiin tarkemmin yk-
siköiden omissa tilaisuuksissa yksiköiden omien tulosten perusteella. 

Työyhteisölähtöisten terveystarkastusten tavoitteena on kartoittaa työntekijöiden 
työkykyä ja jaksamista sekä työyhteisön ja työympäristön toimivuutta. Osana työ-
yhteisölähtöisiä terveystarkastuksia jatkettiin työpaikkaselvityksiä sekä järjestettiin 
yksilöllisiä terveystarkastuksia ja UKK-kävelytesti. Työterveyshuolto laati yhteenve-
don ryhmien työyhteisöterveystarkastuksista, joka esiteltiin yksiköiden päälliköil-
le. Ryhmien omat tulokset käsiteltiin ryhmissä prosessin aikana.

Työilmapiirikyselyn tuloksia hyödynnetään erityisesti johtamisen kehittämisessä ja 
esimiestyössä sekä muussa työkyvyn ylläpitoon ja yhteistyön kehittämiseen tähtää-
vässä toiminnassa, päivittäisessä johtamisessa ja kehittämiskeskusteluissa. Työyhtei-
söterveystarkastuksissa kerättyä palautetta ja kehittämisehdotuksia hyödynnetään 
suunniteltaessa jatkotoimenpiteitä yhteistyökulttuurin ja myönteisen työilmapiirin 
sekä vuorovaikutuksellisuuden tukemiseksi virastossa. 

Työntekijöiden työkyvyn ylläpitävää toimintaa järjestettiin yhteistyössä työterveys-
huollon kanssa ns. Ryhtiryhmässä, jonka tavoitteena oli antaa neuvontaa ja löytää 
keinoja vaikuttaa työntekijän omaan työhyvinvointiin. Ryhmä kokoontui yhteensä 
kuusi kertaa viraston kuntosalilla.

Henkilöstön työergonomiaa parannetaan yksilölliset ja terveydelliset tarpeet huomi-
oon ottaen. Työfysioterapeutti on kertomusvuoden aikana tehnyt työpisteiden ergo-
nomiatarkistuksia tarpeen mukaan, antanut työntekijöille ohjeita oman työpisteen-
sä ergonomian hallintaan ja opastanut sähköisesti säädettävien työpöytien käyttöön. 

Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä on tuettu ylläpitämällä kun-
tosalia ja järjestämällä mahdollisuuksia tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Kuntosa-
lilla järjestetään ohjattuja kahvakuulatreenejä ja opastusta kuntosalilaitteiden käyt-
töön. Taukoliikuntaa on tuettu ohjeistuksella ja uusilla välineillä. 
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Hyvään työnhallintaan pyritään säännöllisen henkilöstöresurssisuunnittelun avul-
la. Työtehtävien ennakoinnilla ja työnjaolla sekä uusien työvälineiden avulla on tu-
ettu tuloksellista toimintaa sekä työssä jaksamista.

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut

Henkilöstömäärä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut

Vuoden 2014 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 
2,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä lisääntyi 
1,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden loppuun mennessä naisten osuus laski 
48,7  prosentista 46,5 prosenttiin koko henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä nousi  edellisvuodesta 2,0 prosenttia. Vuoden lopussa 45 vuot-
ta täyttäneiden osuus koko henkilöstöstä oli 60,4 prosenttia, mikä on 2,3 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Tarkastusviraston suurin ikäryhmä on 
55–64-vuotiaat, joita on 34,0 prosenttia koko henkilöstöstä. Edellisenä vuonna suu-
rin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat.
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Kuvio 6: Henkilöstön ikärakenne 31.12.

Taulukko 2: Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Henkilöstömäärä 31.12. 140 148 144 -2,7

Naiset 59 72 67 -6,9

Miehet 81 76 77 1,3

Henkilötyövuodet 137 141 143 1,4

Taulukko 3: Naisten ja miesten keski-ikä, kaavio henkilöstön ikärakenne 31.12.

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Koko henkilöstö 49,7 48,3 49,2 2,0

Naiset 47,6 45,5 46,6 2,3

Miehet 51,2 50,9 51,6 1,3
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Henkilöstön koulutustasoindeksi on 6,7. Vuoden lopussa ylemmän korkeakoulu- ja 
yliopistotason tutkinnon suorittaneiden osuus oli 75,7 prosenttia koko henkilöstös-
tä, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Tutkijakoulutuksen (li-
sensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli 14,6 pro-
senttia, joka on 2,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Henkilöstö on pääosin vakinaista. Määräaikaisten osuus oli 9 prosenttia koko hen-
kilöstöstä.

Osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä on vähäinen. Osa-aikaisten osuus oli 4,2 pro-
senttia koko henkilöstöstä.

Taulukko 4: Koulutustasoindeksi 31.12.

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Koko henkilöstö 6,7 6,6 6,7 0,6

Naiset 6,5 6,4 6,5 1,9

Miehet 6,9 6,8 6,8 -0,6

Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Vakinaiset 135 134 131 -2,2

Naiset 56 62 57 -8,1

Miehet 79 72 74 2,8

Määräaikaiset 5 14 13 -7,1

Naiset 3 10 10 0,0

Miehet 2 4 3 -25,0

Taulukko 6: Koko- ja osa-aikainen henkilöstö 31.12.

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Kokoaikaiset 136 142 138 -2,8

Osa-aikaiset 4 6 6 0,0

Taulukko 7: Työvoimakustannukset

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi 11 888 083 12 304 611 12 644 336 2,8 

Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta 73,3 % 74,2 % 79,9 % 7,8 

Välilliset työvoimakustannukset 4 722 589 4 874 712 4 489  934 -7,9 

Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista 65,9 % 65,6 % 55,1 % -16,1 

Lähde: Tahti-järjestelmä.
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Työhyvinvointi

Henkilöstön vaihtuvuus laski odotetusti edellisestä vuodesta. Toisen työnantajan 
palvelukseen siirtyi 4,1 prosenttia vuoden 2013 lopussa olleesta henkilöstöstä. Tämä 
oli 3,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2013. Eläkkeelle siirtyneitä oli sen 
lisäksi 0,7 prosenttia, joka oli 2,8 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Saira-
uspoissaolojen määrä laski 16,6 prosenttia vuodesta 2013. Työterveyshuollon pal-
veluja käytettiin 4,9 kertaa henkilötyövuotta kohti. Työterveyshuollossa käyntien 
lukumäärä nousi edellisvuodesta 2,1 prosenttia henkilötyövuotta kohden. Työter-
veyspalvelujen nettokustannukset nousivat 9,2 prosenttia.

Työilmapiirikyselyn menetelmänä käytettiin Työterveyslaitoksen kehittämää Pa-
rempi Työyhteisö (ParTy®) –kyselyä, joka toteutettiin yhteistyössä työterveyshuol-
lon kanssa. Kyselyn kokonaistulos oli hyvä ja kehitys on ollut positiivista suhteessa 
aiempien kyselyiden tuloksiin.

Taulukko 8: Vaihtuvuus ja muu työhyvinvointi

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Lähtövaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä) 3,5 % 7,6 % 4,1 % -46,1 

Tulovaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä) 3,5 % 15,3 % 3,4 % -77,8 

Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,5 7,0 5,8 -16,6 

Työterveyspalvelujen kustannukset nettona (€/htv) 620 €    781 € 853 € 9,2 

Taulukko 9: Työilmapiirikyselyn tulokset

Tulosten keskiarvo1 VTV 2014 

(n=116)

Vertailuaineisto 
(n=18498)2

Henkilöstön hyvinvointi 3,5 3,6

Työn perusedellytykset 3,5 3,4

Työyhteisön toimivuus 3,4 3,5

Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,3 3,4

Yksikön toimivuus 3,4 3,6

Yksikön kehittämisaktiivisuus 3,4 3,7

Yksikköjen välinen yhteistyö 2,8 3,2

Esimiehen toiminta 3,9 3,7

Johdon toiminta 3,1 3,0

Kuormitustekijät työssä1 3,1 3,2

Työn hallinta 3,5 3,4

Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,0 4,0

Työstressi1 3,1 3,3

Työn ilo 3,6 3,7

1 Suurempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta, paitsi Stressi ja Kuormitustekijät työssä, joissa pienempi arvo on parempi. 

2  Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 2014. Vastausprosentti oli 82 %. Ulkopuolisena vertailuaineistona on Työterveyslaitoksen 
2009–2012 keräämä vertailuaineisto eri toimialoilta Suomessa.
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Osaamisen kehittäminen

Koulutukseen osallistuminen väheni 6,7 prosenttia yhtä henkilötyövuotta kohden 
edellisvuodesta. Koulutuskustannukset ilman palkkakustannuksia ja omaehtoista 
ammattitaidon kehittämistä laskivat 14,4 prosenttia henkilövuotta kohden.

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna rahoituksessa ei tapahtunut muutoksia. 
Tarkastusviraston menot katettiin viraston toimintamenomomentilta 21.40.01 ja ar-
vonlisäveromenot momentilta 21.40.29.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2014 toimintamenoihin 15 307 000 euroa 
(15 307 000 € v. 2013). Toimintamenoihin käytettiin 13 258 000 euroa (12 945 000 € 
v. 2013). Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2 049 000 joka on 
313 000 euroa edellisen vuoden siirtyvää erää pienempi. Tarkastusvirastolle myön-
nettiin vuodelle 2013 arvonlisäveromenoihin 582 000 euroa, jonka käyttö oli 575 300 
euroa.

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tarkastusviraston toiminnan kulut kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 0,6 prosenttia. 
Tarkastusviraston kuluista vuonna 2014 oli henkilöstökuluja 77,8, prosenttia (77,7 % 
v. 2013). Henkilöstökulut kasvoivat 0,6 prosenttia (3,8 % v. 2013). Henkilöstökulu-
jen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 7,4 prosenttia 
ja vuokrat 8,0 prosenttia. Palvelujen ostot kasvoivat 13,0 ja vuokrat  1,1 prosenttia.

1.5.4 Tase

Tarkastusviraston käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvo pie-
neni kertomusvuonna 7 900,29 euroon edellisen vuoden 59 455,03 eurosta.

Taulukko 10: Koulutus ja kehittäminen

2012 2013 2014 Vuosimuutos %

Koulutukseen osallistuminen (euroa/htv)1 985 € 1 087 € 931 € -14,4 

Koulutukseen osallistuminen (työpäivät/htv)1 10,5 11,9 11,1 -6,7 

1 Ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia eikä omaehtoista ammattitaidon kehittämistä.
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuma

Valtiontalouden tarkastusviraston johto vastaa siitä, että virastossa toteutetaan sen 
talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden 
asianmukaiset menettelyt (sisäinen valvonta), jotka varmistavat viraston talouden 
ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston hallinnassa olevien varojen 
ja omaisuuden turvaamisen sekä viraston johtamisen ja tilivelvollisuuden edellyt-
tämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta.

Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan tilaa on 
arvioitu vertaamalla sitä valtioneuvoston controllerin sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan hyvää käytäntöä ja arviointia valtion virastoissa ja laitoksissa koskevaan 
suositukseen ja hyödyntämällä sen sisältämää arviointikehikkoa. Arvioitavia osa-
alueita ovat sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, tavoitteiden asettami-
nen, riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, valvontatoimenpiteet, tiedonkulku 
ja informaation käytettävyys sekä seuranta. Viraston johdon arvioinnin tukena on 
käytetty yksiköiden ja toimintojen itsearviointeja ja niistä tehtyä yhteenvetoanalyy-
siä, viraston laaturyhmän tekemää viraston tarkastus- ja valvontatoiminnan laatu-
raporttia, johdolle tuotettua tietoturvaraporttia sekä sisäisen tarkastuksen havain-
toja. Arvioinnin perusteella valtiontalouden tarkastusvirastossa sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta täyttävät niille säädetyt vaatimukset sekä talousprosessin ja mui-
den resurssiprosessien sisäinen valvonta on riittävää.

Vuoden 2014 aikana on kehitetty tarkastusohjeistusta keskeisenä kohteena viraston 
yleiset tarkastusohjeet, laatutoimintaa sekä työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä. 
Työhyvinvointia koskeva  kysely toteutettiin vuoden 2014 alussa. 

Virastossa on jatkettu tietoturvallisuuden parantamista päivittämällä määräys tieto-
turvallisuudesta ja sähköisten tietoaineistojen tietoturvaohje ja tekemällä uusi tie-
toturvapolitiikka, henkilöstöturvallisuuden sekä päätelaiteiden turvallisen käytön 
ohjeet. Ne on käsitelty yt-menettelyn mukaisesti.  Osa järjestelmistä on katselmoi-
tu käyttäjähallinnan käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien ajantasaisuuden osal-
ta. Viraston sähköinen tietoturvallisuuden koulutuspaketti päivitettiin, minkä jäl-
keen koko henkilökunta suoritti sen. Laaturyhmä on jatkanut aiemmin toteutetun 
kansainvälisen vertaisarvioinnin yhteydessä esille tulleiden kehittämistavoitteiden  
toteutumisen seurantaa ja siitä raportointia. Laaturyhmän arvion mukaan viraston 
laadunhallintajärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin (ISSAI 40) vaatimuk-
set. Tarkastustoiminnan laadunhallinnan ja laaturiskin hallintatoimenpiteitä on kä-
sitelty toimintakertomuksen luvussa 1.2.3. 

Tarkastusvirasto on jatkanut vahvistamansa vakaus- ja tehokkuusohjelman toteut-
tamista. Tarkastusviraston toiminnan suunnittelussa on jatkettu henkilöstöme-
noihin budjetoituihin määrärahoihin ja ennusteisiin perustuvaan strategista re-
surssisuunnittelua. Uusien tehtävien mukanaan tuomat vaatimukset käytettävissä 
oleville henkilöstöresursseille ja niiden vaikutukset henkilökunnalle nähdäänkin 
tarkastusvirastossa suurimpana riskinä, johon on varauduttu huomioimalla tehtä-
vien aikataulutus ja priorisointi ja sovittamalla tavoitteet resursseihin entistä tar-
kemmin. Tavoitteena on myös vastata haasteeseen johtamisen ja lähiesimiesten työn 
ja tehtävien kirkastamisella.
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Vuonna 2015 tarkastusvirastossa kiinnitetään edelleen huomiota yksikkörajat ylit-
tävien prosessien ja hyvien käytäntöjen edistämiseen, vuorovaikutuksen edistämi-
seen ja valtion- ja kansantalouden riskianalyysin aikaisempaa tehokkaampaan in-
tegroimiseen tarkastustoiminnan ohjaamiseen ja kohdentamiseen. Valtiontalouden 
tarkastusviraston johto vastaa siitä, että virastossa toteutetaan sen talouden ja toi-
minnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukai-
set menettelyt (sisäinen valvonta), jotka varmistavat viraston talouden ja toiminnan 
laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuu-
den turvaamisen sekä viraston johtamisen ja tilivelvollisuuden edellyttämät oikeat 
ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2015

Pääjohtaja Tuomas Pöysti

Ylijohtaja Esa Tammelin

1.7 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Kertomusvuodelta ei raportoitavaa.



2    Talousarvion toteutumalaskelma

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Talousarvion 2014 määrärahojen Tilinpäätös 2014 Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot

(TA + LTA:t) käyttö vuonna 
2014

siirto seuraavalle
 vuodelle

Talousarvio–Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta 
siirtyneet

Käytettävissä 
vuonna 2014

Käyttö vuonna 2014 
(pl. peruutukset)

Siirretty seuraavalle 
vuodelle

21. Eduskunta 15 895 829,37 15 889 000 13 833 291,05 2 048 982,47 15 882 273,52 6 726,48  2 361 745,67 17 668 745,67 15 619 763,20 2 048 982,47

21.40.01 Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 000,00 15 307 000 13 258 017,53 2 048 982,47 15 307 000,00 0,00 2 361 745,67 17 668 745,67 15 619 763,20 2 048 982,47

21.40.29 Valtiontalouden tarkastusviraston arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 588 829,37 582 000 575 273,52 575 273,52 6 726,48

Määrärahatilit yhteensä 15 895 829,37 15 889 000 13 833 291,05 2 048 982,47 15 882 273,52 2 361 745,67 17 668 745,67 15 619 763,20 2 048 982,47

Nimetön 1   1 10.3.2015   9:34:32
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3 Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013

 Toiminnan tuotot

Muut toiminnan tuotot 1  540,00 1  540,00 20,00 20,00

Toiminnan kulut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -202 223,01 -373 325,53

Henkilöstökulut -12 181 458,98 -12 105 164,79

Vuokrat -1 256 527,11 -1 241 738,14

Palvelujen ostot -1 732 273,14 -1 527 527,08

Muut kulut -252 100,73 -275 714,03

Poistot -51 554,74 -15 676 137,71 -63 323,79 -15 586 793,36

-15 674 597,71 -15 586 773,36

Jäämä I

Rahoitustuotot ja-kulut

Rahoitustuotot 113,60 113,60 0,00 0,00

Jäämä II -15 674 484,11 -15 586 773,36

Jäämä III -15 674 484,11 -15 586 773,36

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista

Suoritetut arvonlisäverot -575 273,52 -575 273,52 -588 829,37 -588 829,37

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -16 249 757,63 -16 175 602,73
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4 Tase
31.12.2014 31.12.2013

Vastaavaa

 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 30 457,18 30 457,18

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja laitteet 7 900,29 7 900,29 28 997,85 28 997,85

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 7 900,29 59 455,03

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Lyhytaikaiset saamiset

Muut lyhytaikaiset saamiset 3 092,94 3 092,94 0,00 0,00

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 3 092,94 0,00

Vastaavaa yhteensä 10 993,23 59 455,03

Vastattavaa

Oma pääoma

Valtion pääoma

Valtion pääoma 1.1.1998 -819 653,02 -819 653,02

Edellisten tilikausien pääoman muutos -2 672 692,87 -2 065 617,19

Pääoman siirrot 16 384 868,40 15 568 527,05

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -16 249 757,63 -3 357 235,12 -16 175 602,73 -3 492 345,89

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Ostovelat 249 685,37 441 451,13

Tilivirastojen väliset tilitykset 284 615,88 284 901,50

Edelleen tilitettävät erät 219 463,48 214 150,84

Siirtovelat 2 614 463,62 2 611 297,45

Muut lyhytaikaiset velat 0,00 3 368 228,35 0,00 3 551 800,92

Vieras pääoma yhteensä 3 368 228,35 3 551 800,92

Vastattavaa yhteensä 10 993,23 59 455,03



40

5 Liitetiedot

Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

Tarkastusviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiova-
rainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksen laatimisesta on säädetty 
valtion talousarvioasetuksen 61–66 h §:ssä.

Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisten poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadit-
tua 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. Tar-
kastusvirastolla ei ole kansallisomaisuutta.

Toiminnan tuotoissa tuotot sisältävät käytöstä poistetun omaisuuden myyntitulot.

Toiminnan kuluissa henkilöstökulut sisältävät valtiontalouden tarkastusviraston virkapalkat, loma-
rahat, ylityöt, asiantuntijapalkkiot, koulutuspalkkiot, muut palkkiot, lomapalkkavelan muutoksen 
sekä henkilöstösivukulut. Muut kulut sisältävät matkakulut, koti- ja ulkomaiset jäsenmaksut, 
käyttöoikeusmaksut, Valtiokonttorille maksetut liikennevahinkomaksut sekä muut julkisyhteisölle 
maksettavat pakolliset maksut, jotka eivät ole veroja.

Taseen vieraassa pääomassa olevat lyhytaikaiset siirtovelat sisältävät lomapalkkavelan ja muut 
siirtovelat.

Valtiontalouden tarkastusviraston liikekirjanpidossa kirjausperusteena on maksuperusteen mukai-
nen 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 netto-
määrärahaa.

Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 3.

Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 4.
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Liite 5 Henkilöstökulujen erittely

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.

2014 2013

Henkilöstökulut 9 994 318,19 9 984 850,87

Palkat ja palkkiot 9 978 172,37 9 803 796,24

Tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Lomapalkkavelan muutos 16 145,82 181 054,63

Henkilösivukulut 2 187 140,79 2 120 313,92

Eläkekulut 1 952 099,71 1 829 135,93

Muut henkilösivukulut 235 041,08 291  177,99

Yhteensä 12 181 458,98 12 105 164,79

Johdon palkat ja palkkiot *), josta 868 378,23 753 198,87

- tulosperusteiset erät 0,00 8 550,10

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 173 495,64 164 660,94

Johto 10 926,95 8 558,89

Muu henkilöstö 162 568,69 156 102,05

*) Ei sisällä henkilöstösivukuluja.
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Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Tarkastusvirastolla ei ole varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleita myönnettyjä  
valtiontakauksia ja valtion takuita. 

Muut monivuotiset vastuut

Liite 13  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 kan-
teessa tarkastusvirastolta vahingonkorvausta hänelle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta 
yhteensä noin 460 000 euroa. Vaaditun vahingonkorvauksen ja sen määrän tuomitseminen tar-
kastusviraston maksettavaksi on epätodennäköistä.

Talousarviomenot Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve

2014 2015 2016 2017 myöhemmin yhteensä

Vuokrasopimus 1 458 416,93 1 458 416,93 1 458 416,93 1 458 416,93 1 458 416,93 5 833 667,72

Yhteensä 1 458 416,93 1 458 416,93 1 458 416,93 1 458 416,93 1 458 416,93 5 833 667,72
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6 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 12. maaliskuuta 2015

Pääjohtaja Tuomas Pöysti

Hallintojohtaja Mikko Koiranen



44

Pääjohtaja Tuomas Pöysti, ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, ylijohtaja Marjatta Kimmonen, ylijohtaja Marko 
Männikkö, hallintojohtaja Mikko Koiranen ja asiantuntijanajäsenenä budjettivalvontapäällikkö Heidi 
Silvennoinen.

Pääjohtaja Tuomas Pöysti, ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, ylijohtaja Marjatta Kimmonen, ylijohtaja Marko 
Männikkö, hallintojohtaja Mikko Koiranen, ylijohtaja Esa Tammelin, budjettivalvontapäällikkö Heidi  
Silvennoinen

Henkilöstön edustajat:

Johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors, johtava tuloksellisuustarkastaja Eeva Miettinen, johtava tilintar-
kastaja Risto Palo

Tarkastusviraston johtoryhmään vuonna 2014 kuuluivat pääjohtaja Tuomas Pöysti, ylijohtaja  
Marko Männikkö, ylijohtaja Marjatta Kimmonen, ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, hallintojohtaja  
Mikko Koiranen. Asiantuntijajäseninä VTV-ryhmän työhön ja kokouksiin osallistuvat tehtävä-
alansa kuuluvien asioiden käsittelyyn budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen, joka toimii 
lisäksi VTV-johtoryhmän taloustieteellisenä neuvonantajana sekä kansainvälisten asioiden- ja 
laadunhallintakoordinaattorin tehtävään määrätty ylijohtaja Esa Tammelin. Henkilöstön edustajina 
olivat johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors ja johtava tuloksellisuustarkastaja Eeva Miettinen sekä 
johtava tilintarkastaja Risto Palo. 

Viraston työnantajajohtoryhmä vuonna 2014

Viraston johtoryhmä vuonna 2014



Liitteet
Liite 1 Työajan käyttö toimintayksiköittäin 1.1.–31.12.2014
Liite 2 Loppusuoritteet vuonna 2014
Liite 3 Organisaatio ja tehtäväjako
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1.1  TYÖAJAN KÄYTTÖ TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 1.1.–31.12.2014
(projektin kotipaikan mukaan)

Tarkastuslajeittain ja toiminnoittain PJ ja FT:n YJ % TL % TT % FT % HY % KAIKKI %

Tilintarkastus 0 0,0 6 063 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 063 20,9 

Laillisuustarkastus 0 0,0 1 554 13,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 554 5,4 

Tuloksellisuustarkastus 0 0,0 0 0,0 5 587 57,8 0 0,0 0 0,0 5 587 19,3 

Finanssipolitiikan tarkastus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 361 9,4 0 0,0 361 1,2 

Eduskuntaraportointi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 710 18,5 0 0,0 710 2,5 

Johtaminen, ulkoinen 423 100,0 1 552 13,6 1 327 13,7 290 7,5 28 0,8 3 619 12,5 

Ulkoinen asiantuntijatoiminta 0 0,0 562 4,9 1 603 16,6 1 185 30,8 40 1,1 3 391 11,7 

- Kantelut ja väärinkäytökset 0 0,0 0 0,0 114 1,2 77 2,0 25 0,7 216 0,7 

Tarkastus- ja asiantuntijatoiminta yhteensä 423 100,0 9 731 85,4 8 631 89,3 2 624 68,2 93 2,6 21 502 74,3 

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta 0 0,0 380 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 380 1,3 
Ulkoiset suoritteet yhteensä 423 100,0 10 110 88,8 8 631 89,3 2 624 68,2 93 2,6 21 881 75,6 

THTV

Ulkoiset suoritteet tehollisesta työajasta 423 1,5 10 110 34,9 8 631 29,8 2 624 9,1 93 0,0 21 881 75,6 121,6

Jakaja 180

Sisäinen toiminta PJ ja FT:n YJ % TL % TT % FT % HY % KAIKKI %

Johtaminen, sisäinen 0 0,0 199 1,7 289 3,0 356 9,3 539 14,9 1 383 4,8 

Osaamisen kehittäminen 0 0,0 549 4,8 674 7,0 624 16,2 39 1,1 1 887 6,5 

Kehittämishankkeet 0 0,0 530 4,7 77 0,8 38 1,0 196 5,4 841 2,9 

Viraston yhteinen toiminta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 3,9 0 0,0 150 0,5 

- kansainvälinen yhteistyö 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 1,2 0 0,0 45 0,2 

- virkistys yms tilaisuudet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 2,4 87 0,3 

- luottamusmiestoiminta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 1,4 50 0,2 

- työsuojelutoiminta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43 1,2 43 0,1 

- sisäinen tarkastus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 0,0 0 0,0 12 0,0 

Kirjanpitoyksikkötehtävät ja taloushallinto   HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 380 10,5 380 1,3 

Kustannuslaskenta ja työajanseuranta  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 194 5,4 194 0,7 

Henkilöstöhallinto ja HR-tehtävät  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 379 10,5 379 1,3 

Virastopalvelut   HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 509 14,1 509 1,8 

Kirjasto- ja tietopalvelut  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 0,5 19 0,1 

Kirjaamo- ja arkistopalvelut  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 291 8,1 291 1,0 

Tarkastustoiminnan tietotek. kehit. ja ylläpito  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 182 5,0 182 0,6 

Hallinonll. tietojärj tietotek. kehitt. ja ylläpito  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 175 4,8 175 0,6 

Perustietotekniikan kehittäminen ja ylläpito  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 190 5,3 190 0,7 

Lähituki  HY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 245 6,8 245 0,8 

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 1 279 11,2 1 040 10,7 1 224 31,8 3 519 97,4 7 062 24,4 

Sisäiset suoritteet tehollisesta työajasta 0 0,0 1 279 4,4 1 040 3,6 1 224 4,2 3 519 12,2 7 062 24,4 

THTV

Tehollinen työaika yhteensä 423 1,5 11 389 39,4 9 671 33,4 3 848 13, 3 3 612 12,5 28 943 100,0 160,8

Jakaja 180

Poissaolot PJ ja FT:n YJ % TL % TT % FT % HY %0,1 % KAIKKI %

Muu palkallinen virkavapaus 1 0,4 104 3,7 325 11,5 1 0,3 1 0,1 432 6,1 

Vuosiloma 175 77,6 2 002 71,2 1 833 64,9 308 77,4 585 74,1 4 902 69,5 

Lomarahavapaa 21 9,3 231 8,2 163 5,8 3 0,8 72 9,1 490 6,9 

Sairaus 29 12,7 436 15,5 478 16,9 55 13,7 120 15,2 1 117 15,8 

Lapsen sairaus 0 0,0 41 1,5 27 0,9 31 7,9 12 1,5 111 1,6 

Poissaolot yhteensä 226 100,0 2 814 100,0 2 825 100,0 398 100,0 790 100,0 7 052 100,0 

THTV

Kokonaistyöaika yhteensä 649 1,8 14 203 39,5 12 496 34,7 4 246 11,8 4 402 12,2 35 995 100,0 200,0

Jakaja 180

Liite 1 Työajan käyttö toimintayksiköitäin 1.1.–31.12.2014 
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Liite 2 Loppusuoritteet vuonna 2014
Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville, K 18/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksen ja 
valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta, K 16/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan 
raportti 2014, K 15/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011–2014, 
K 20/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarla-
menttivaaleissa, K 21/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2013, K 4/2014 vp

Tarkastuskertomukset

Tilintarkastus 

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia 58/53/13

Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia 59/53/13

Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Ulkoasiainministeriö 60/53/13

Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeusministeriö 61/53/13
Rikosseuraamuslaitos 62/53/13

Sisäasiainministeriön hallinnonala
Sisäasiainministeriö 63/53/13
Hallinnon tietotekniikkakeskus 64/53/13
Hätäkeskuslaitos 65/53/13
Maahanmuuttovirasto 66/53/13
Pelastusopisto 67/53/13
Poliisihallitus 68/53/13
Rajavartiolaitos 69/53/13

Puolustusministeriön hallinnonala
Puolustusministeriö 70/53/13
Puolustushallinnon rakennuslaitos 71/53/13
Puolustusvoimat 72/53/13
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Valtiovarainministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriö          73/53/13
Ahvenanmaan valtionvirasto         74/53/13
Etelä-Suomen aluehallintovirasto         75/53/13
Tilastokeskus           76/53/13
Tulli            77/53/13
Valtiokonttori           78/53/13
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus        79/53/13
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus      80/53/13
Verohallinto           81/53/13
Väestörekisterikeskus          82/53/13

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriö         84/53/13
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus       85/53/13
Kansallisarkisto           86/53/13
Museovirasto           87/53/13
Opetushallitus           88/53/13
Suomen Akatemia          89/53/13
Suomenlinnan hoitokunta         90/53/13
Valtion taidemuseo          94/53/13

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriö         95/53/13
Elintarviketurvallisuusvirasto         96/53/13
Geodeettinen laitos          97/53/13
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus       98/53/13
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus       99/53/13
Maanmittauslaitos          100/53/13
Maaseutuvirasto           101/53/13
Metsäntutkimuslaitos          102/53/13
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos        103/53/13

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Liikenne- ja viestintäministeriö         104/53/13
Ilmatieteen laitos          105/53/13
Liikennevirasto           106/53/13
Liikenteen turvallisuusvirasto         107/53/13
Viestintävirasto           108/53/13

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriö         109/53/13
Energiamarkkinavirasto          110/53/13
Etelä-Savon elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus      111/53/13
Geologian tutkimuskeskus         112/53/13
Kilpailu- ja kuluttajavirasto         113/53/13
Kuluttajatutkimuskeskus          114/53/13
Matkailun edistämiskeskus         115/53/13
Mittatekniikan keskus          116/53/13
Patentti- ja rekisterihallitus         118/53/13
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Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus      119/53/13
Teknologian tutkimuskeskus VTT         120/53/13
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto         121/53/13

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriö         122/53/13
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus       123/53/13
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto       124/53/13
Säteilyturvakeskus          125/53/13
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 126/53/13

Ympäristöministeriön hallinnonala
Ympäristöministeriö          127/53/13
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus        128/53/13
Suomen ympäristökeskus         129/53/13

Valtion tilinpäätös          130/53/13

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto          131/53/13
Öljysuojarahasto           132/53/13

Finanssipolitiikan tarkastus

4/2014 Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - välillinen verotus
13/2014 Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus
15/2014 Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Laillisuustarkastus 

10/2014  Energian tukeminen
12/2014  Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin
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Tuloksellisuustarkastus

1/2014 Eduskunnan lausumien toimeenpano
2/2014 Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut
3/2014 Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
5/2014 Julkinen oikeusapu 
6/2014 Suhdanneluonteinen korjausavustus
7/2014 Ympäristöterveydenhuolto
8/2014 Nuorisotyöttömyyden hoito
9/2014 Valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä
11/2014 Sähköisen arkistoinnin edistäminen
14/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Kirjeeseen päättyneet

Kulttuurivienti
Yliopistojen inhimillisten voimavarojen hyödyntäminen

Selvitykset

1/2014 Strategiatyö ministeriöhallinnossa
2/2014 Toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi
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Valtiontalouden tarkastusvirasto

Antinkatu 1

00100 Helsinki

PL 1119, 00101 Helsinki

puhelin 09 4321

s-posti: kirjaamo@vtv.fi

Kotisivut: www.vtv.fi

Pääjohtaja Tuomas Pöysti

puhelin 09 432 5700

Johdon tuen yksikkö

Ylijohtaja Tytti Yli-Viikari

puhelin 09 432 5779

Finanssipolitiikan valvonta toiminto

Budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen

puhelin 09 432 5751

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen

puhelin 09 432 5703

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö

Ylijohtaja Marko Männikkö

puhelin 09 432 5803

Hallintoyksikkö

Hallintojohtaja Mikko Koiranen

puhelin 09 432 5707

Kansainvälisten asioiden- ja laadunhallinta koordinaattori

Ylijohtaja Esa Tammelin

puhelin 09 432 5705



valtiontalouden tarkastusvirasto
antinkatu 1, pl 1119, 00101 helsinki

puh. 09 4321, www.vtv.fi
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