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1 Toimintaympäristö ja voimavarat

1.1 Toimintaympäristö ja sen riskit

Suomen kansantalouden suurin ongelma on talouskasvun edellytysten heikkenemi-
nen. Talouskasvu on 2000-luvulla ollut kokonaistuottavuuden varassa. Kokonais-
tuottavuuden kehitys on viime vuosina hidastunut ja lähes pysähtynyt. Muutoksen 
taustalla ovat sekä taantuma että Suomen talouden rakennemuutos.

Ikärakenteesta johtuvan huoltosuhteen heikkenemisen vaikutuksia voitaisiin lieven-
tää, jos osallistumisaste nousisi. Toimialarakenteen muutoksen seurauksena joilta-
kin aloilta katoaa työpaikkoja ja toisille syntyy uusia. Riskinä on yhtä aikaa työttö-
myyden kasvu ja työvoimapula. Suomi on pieni avotalous, joten se on herkkä kasvua 
hidastaville ulkoisille sokeille. Euroalueen pitkittynyt taantuma ja Ukrainan kriisi 
osaltaan heikentävät Suomen viennin kehitystä ja siten talouden kasvua.

Julkisen sektorin menot näyttävät jääneen pitkäaikaisesti tuloja suuremmiksi. Ta-
louskasvun hitauden vuoksi verotulot eivät riitä nykyisen laajuisen hyvinvointiyh-
teiskunnan ylläpitämiseen. Julkisten menojen kasvua selittää taantuman ja väestö-
rakenteen lisäksi julkisen sektorin muuta taloutta nopeampi kustannusten kasvu. 
Julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen on näin ollen aikaisempaa 
vaikeampaa.

Julkinen hallinto ei nykyisellään kykene kunnolla vastaamaan kaikkiin säädettyihin 
palvelutarpeisiin. Valtion siirtomenojen tason sopeuttaminen tuloja vastaavaksi ja 
ohjaaminen muuttuneissa oloissa tarkoituksenmukaisiin ja oikeisiin kohteisiin on 
tärkeä tehtävä. Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden saavuttaminen hallinnon 
toiminnassa ja uudistuksissa korostuu. Valtioneuvoston päätöksenteon arvioinneis-
sa haasteiksi on nähty erityisesti strategisen näkemyksen muodostaminen sekä re-
surssien joustava käyttö. Niin tutkimuskirjallisuus kuin tarkastusviraston omat ha-
vainnot osoittavat epäkohtia lainsäädännön laadussa.

EU:n vaikutus Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on erittäin suuri. EU on saanut 
lisää toimivaltaa myös julkisen talouden hallinnassa, kun EU:n yhteyteen on luotu 
yhteisiä kriisinhallintamekanismeja ja julkisen talouden EMU-kriteerien noudat-
tamisen ennakollista ja jälkikäteistä valvontaa on tiukennettu. Kansantalouden ta-
solla sähköisen viestinnän välineiden kehittyminen ja tiedon digitalisoituminen on 
merkinnyt sitä, että tietointensiivisten alojen osuus kansantaloudesta kasvaa ja et-
tä on tullut erittäin merkittävä tuotannontekijä. Myös valtiolla ja erityisesti turval-
lisuusviranomaisissa sähköisen asioinnin ja digitaalisen tiedon turvallisuus on täl-
lä hetkellä merkittävä asia. Haastavasta perusasetelmasta huolimatta Suomeen on 
luotu kansainvälisesti ottaen korkeatasoinen infrastruktuuri. Tämän tason säilyttä-
miseen tarvitaan ylläpitäviä investointeja tai suunnitelma tason laskusta.

Valtion taloudenhoidon keskeisiä riskialueita suunnitelmakaudella ovat:
 – talousarvion vastaisten menettelyiden riskien ja laillisuusriskien kasvaminen,
 – konsernipalveluratkaisut ja riippuvuus ICT:stä ja näiden tuomat uudenlaiset 

riskit,
 – kokonaisuuden näkökulman puuttuminen taloudenhoidosta sekä
 – ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittymisvajeet.
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Näihin liittyviä riskejä ovat muun muassa laillisuuden, asianmukaisuuden ja epä-
tarkoituksenmukaisen käytön riskien kasvaminen erityisesti siirtomenoissa, eri toi-
mijoiden välinen vastuunjako ja haavoittuvuudet, jotka liittyvät pitkiin ICT -perus-
teisiin toimintaketjuihin, valtion taseen laadinnan epäyhtenäiset menettelyt sekä 
valtion omaisuutta ja vastuita koskevan kokonaiskuvan puutteet.

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan osalta oikeusministeriö on asettanut parlamen-
taarisen työryhmän valmistelemaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnös-
sään (TrVM 9/2013 vp) esittämiä puoluelakiin ja vaalirahoituslakiin kohdistuvia uu-
distustarpeita. Mahdollista on, että työryhmän työn perusteella tullaan esittämään 
tarkastusvirastolle lisää tehtäviä ja toimivaltuuksia.

1.2 Määräraha- ja henkilöstösuunnitelma sekä 
voimavarojen kohdentaminen päätoimialoille

Määrärahakehyksessä 2015–2020 arvioidaan talousarvioesitysten kokonaistaso 
vuosikohtaisesti. Määrärahakehyksestä ilmenee VTV2020-strategiakauden lop-
puun saakka talousarvioesityksen jakautuminen palkkoihin ja palkkioihin, muihin 
henkilöstömenoihin, toimitilojen vuokriin sekä muihin toimintamenoihin. Virkara-
kenteen kehittäminen kustannukseltaan kevyemmäksi jatkuu edelleen tarkastusvi-
rastossa. Lisäksi eläköitymisten myötä mahdollistuvien ulkoisten rekrytointien pai-
nopiste on erityisosaamisen hankinnassa.

Liitteessä 1 esitetään tarkastusviraston määrärahakehys ja liitteessä 2 toiminta- ja 
taloussuunnitelmalaskelma.

Henkilöstövoimavarakehyksen 2014–2020 (liite 3) mukaisesti viraston henkilöstö-
voimavarat kohdennetaan yksiköille. Kehyksestä ilmenee henkilöstövoimavarojen 
kohdentuminen eri tarkastuslajeille ja valvontatehtäville sekä toiminnoille. Hen-
kilöstövoimavarakehys ennustaa suunnittelukaudella henkilöstön palkkamenot ja 
henkilöstötyövuodet, joita suunnataan tarvittaessa viraston talousarvion määrära-
hojen puitteissa.
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2 Tarkastussuunnitelma 2015–2019

2.1 Painopisteet

Tarkastustoiminnan suuntaamisen lähtökohtana ovat tarkastuksen yleiset suuntaa-
misperiaatteet, jotka ovat:

 – asian välitön ja välillinen valtiontaloudellinen merkitys lyhyellä ja pitkällä aikavälillä,
 – asian merkitys eduskunnalle finanssivallan käytössä sekä valtioneuvostolle valtion-

talouden ja hallinnon ohjauksessa ja valvonnassa sekä
 – asian merkitys hyvän hallinnon periaatteiden ja tuloksellisuuden toteutumiselle se-

kä kansalaisten ja sidosryhmien luottamukselle valtion taloudenhoitoon.

Nämä yleiset suuntaamisperiaatteet ovat kaiken tarkastustoiminnan taustalla. Vuo-
sittaisessa tarkastussuunnittelussa tavoitteena on kohdentaa tarkastustoiminta yleis-
ten suuntaamisperiaatteiden lähtökohdista keskeisimpiin aiheisiin. Tässä suunnit-
telussa hyödynnetään tarkastuslajikohtaisia olennaisuuskriteereitä sekä eri tasoilla 
tehtäviä riskianalyyseja.

Tarkastuksen riittävää kattavuutta arvioidaan koko viraston tasolla tilintarkastuk-
sen, laillisuustarkastuksen, tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkas-
tuksen muodostaman kokonaisuuden kautta siten, että kukin tarkastuslaji vastaa 
sille ominaisesta näkökulmasta.

Tarkastuksen suuntaamisen painotuksissa sovelletaan suunnittelukaudella 2015–
2019 seuraavia yleisiä linjoja, jotka konkretisoidaan kunkin tarkastuslajin tarkas-
tussuunnitelmassa:

 – Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano
 – Siirtomenot: valtionavut ja muut valtion rahoitustuet, valtionosuudet, etuisuudet
 – Kestävän talouskasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edellytykset 
 – Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen
 – Lainsäädännön laatu 
 – Valtion tulot
 – Digitalisaatio, ICT ja informaatiohallinto.

2.2 Eduskuntakertomusraportointi

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisiä kertomuksia eduskunnalle ovat 1)  val-
tiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n mukainen vuosikertomus toi-
minnastaan eduskunnalle, 2) tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n nojalla tarvitta-
essa annettavat erilliskertomukset eduskunnalle, 3) ehdokkaan vaalirahoituksesta 
annetun lain 10 §:n 3 momentin nojalla annettavat vaalikohtaiset vaalirahoituksen 
valvontakertomukset ja 4) puoluelain 9 e §:n 5 momentin nojalla vuosittain annet-
tavat puoluerahoituksen valvontakertomukset.

Eduskuntakertomukset antavat edellytyksiä eduskunnan finanssivallan, lainsäädän-
tövallan, perustuslaissa säädetyn valvontavallan ja laajemman eduskunnan näkemys-
vallan tehokkaalle käytölle. Eduskuntakertomuksissa tarkastusvirasto saattaa tär-
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keimmät viestit eduskunnan ja sen valiokuntien käsiteltäväksi valtiopäiväasioina ja 
sitä kautta myös tarkasteltavaksi eduskunnan ja hallituksen välisessä parlamentaa-
risessa vuoropuhelussa. Vaali- ja puoluerahoituksen valvontakertomuksissa edus-
kuntakertomusraportointi palvelee osaltaan eduskunnan roolia ylläpitää politiikan 
moraalia ja etiikkaa sekä hyvän hallinnon periaatteita toteuttavaa lainsäädäntöä.

Tavoitteena on, että eduskuntakertomusraportointi palvelisi mahdollisimman hyvin 
eduskunnan valtiosäännön mukaisia tehtäviä. Tarkastusviraston kannalta eduskun-
takertomusraportointi toteuttaa kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tarkoitet-
tua ulkoisen tarkastajan ja ylimmän päätöksentekoelimen välistä vuorovaikutusta.

Eduskuntakertomuksia kehitetään edelleen siten, että pääviestit tulisivat selkeästi 
esille ja että ne olisivat valtiopäivätyön kannalta olennaista lisäarvoa antavia, kiin-
nostavia asiakirjoja sekä yhteiskunnassa ja hallinnossa arvostettuja olennaista tie-
toa kokoavia ulkoisen tarkastajan raportteja. Eduskuntakertomusten raportoinnin 
tietosisältöä ja rakennetta kehitetään niin, että tiedon hyödynnettävyys ja luettavuus 
paranevat. Eduskuntakertomuksissa toteutetaan tiedon visualisointia.

Tarkastusviraston vuosikertomus toiminnastaan eduskunnalle annetaan vuosittain 
syyskuussa asianomaisen vuoden valtiopäiville. Vuosikertomuksen lakiin perustuva-
na tavoitteena on antaa eduskunnalle valtion talousarvioesityksen ja siihen liittyvän 
lainsäädännön käsittelyä tukevaa koottua tietoa valtion taloudenhoidon tilasta. Li-
säksi vuosikertomus toteuttaa tarkastusviraston ja sen pääjohtajan tilivelvollisuut-
ta eduskunnalle. Vuosikertomukseen otetaan tärkeimmät tarkastusviraston toimin-
taa ja sen yhteiskunnallisia sekä kansalaistuloksia koskevat tiedot.

Tarkastusvirasto varmentaa hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuut-
ta ja riittävyyttä sekä hyödynnettävyyttä valtionhallinnon ohjauksessa. Erillisker-
tomus on ulkoisen ammattitarkastajan lausunto eduskunnalle perustuslain 46 §:n 
mukaan annettavasta hallituksen valtiontaloudellisesta kertomuksesta ja sen kan-
tavana ideana on toteuttaa hallituksen ja hallinnon tilivelvollisuutta tilinpäätökses-
tä ja valtion taloudenhoidosta.

Finanssipolitiikan valvontatehtävän havainnot raportoidaan vuosittain syyskuussa 
finanssipolitiikan valvonnan raportissa, joka annetaan erilliskertomuksena eduskun-
nalle. Finanssipolitiikan valvonnan raportti sisältää arvion julkisen talouden suunni-
telman toteutuksesta, vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta sekä makroen-
nusteiden luotettavuudesta.

Vaalikauden 2015–2018 puolivälissä ja lopussa annetaan finanssipolitiikan tarkas-
tuksen ja finanssipolitiikan valvonnan raportti erilliskertomuksena eduskunnalle fi-
nanssipolitiikan toteutuksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Vaalikohtainen vaalirahoituksen valvontakertomus sisältää kuvauksen tarkastus-
viraston suorittaman valvontatoiminnan pääpiirteistä, lausuman vaalirahoituksen 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta sekä mahdolliset arviot vaalirahoituksen 
avoimuuden toteutumisesta ja lainsäädännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Puoluelaissa säädetty puoluerahoituksen valvontakertomus sisältää kuvauksen tar-
kastusviraston suorittaman puoluerahoitusvalvonnan toimenpiteistä, lausuman 
puoluelain tietojen toimittamista koskevien säännösten noudattamisesta sekä mah-
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dolliset arviot puoluerahoituksen avoimuuden toteutumisesta ja lainsäädännön ke-
hittämistarpeista.

2.3 Tilintarkastus ja laillisuustarkastus

Tehtävä ja tavoitteet

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen tehtävänä on:
 – tuottaa ajantasaista, säännöllistä ja luotettavaa tarkastustietoa valtion ja kirjanpi-

toyksiköiden tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä sekä talousarvi-
on sitä koskevien säännösten noudattamisesta ja hyvän hallinnon periaatteiden to-
teutumisesta

 – edistää hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista ja hyvien käytäntöjen jakamis-
ta valtion taloudenhoidossa

 – vahvistaa eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa sekä tukee valtioneuvoston 
alaista hallintoa valtion taloudenhoidossa.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen tavoitteet

Tilintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että valtion talousarviota ja keskeisiä 
valtion taloudenhoitoa koskevia säännöksiä noudatetaan ja että valtion ja kirjanpi-
toyksiköiden tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan oikeat ja 
riittävät tiedot. Tilintarkastus tukee eduskunnan budjettivallan ja asianmukaisen 
sisäisen valvonnan toteutumista, hyvään taloudenhoitoon kuuluvien periaatteiden 
noudattamista ja hallinnon tuloksellisuutta.

Laillisuustarkastuksen tavoitteena on varmistaa, onko toimittu lainsäädännön, muun 
alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Lail-
lisuustarkastus pyrkii myös selvittämään, onko toiminta järjestetty talousarvion, 
hyvän hallinnon periaatteiden, toimintapolitiikan (tavoitteiden) sekä rahoitus- tai 
sopimusehtojen mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekijöille siitä, 
onko lakeja ja muita säännöksiä sekä hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja on-
ko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset.

Valtiontaloudellinen näkökulma 

Tilintarkastusta kohdennetaan suurimpiin ja valtion tilinpäätöksen kannalta mer-
kittävimpiin kirjanpitoyksiköihin ja valtion tilinpäätöksen kannalta merkittävim-
piin eriin.

Olennaisuuden määrittelyyn vaikuttaa se, tarkastellaanko asiaa oikeiden ja riittä-
vien tietojen, talousarvion noudattamisen vai hyvän hallinnon periaatteiden toteu-
tumisen näkökulmasta.

Yhteiskunta- ja kansalaistulokset

Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella tarkastusvirasto vahvistaa kansalais-
ten ja muiden yhteiskuntatoimijoiden luottamusta laillisesti ja asianmukaisesti toi-
mivaan hallintoon ja valtion varojen hoitamiseen.
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Strategiset painopisteet ja kehittämislinjat

Tilintarkastuskertomukset annetaan valtion tilinpäätöksestä, kirjanpitoyksiköiden 
tilintarkastuksesta sekä eräiden rahastojen tilintarkastuksesta. Tarkastusviraston 
suorittama tilintarkastus kattaa ministeriöt ja kirjanpitoyksiköt, joiden on lakisää-
teisesti laadittava tilinpäätös sekä eräät talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot 
ja valtion tilinpäätöksen. Tarkastukseen kuuluvat myös valtion tilinpäätöksen kan-
nalta merkittävien erien käsittelyssä käytettävien järjestelmien sekä talous- ja hen-
kilöstöhallinnon järjestelmien tarkastukset.

Tilintarkastus kohdennetaan olennaisuuden ja riskin perusteella. Olennaisuuskri-
teerien määräytymiseen tarkastuksessa ja raportoinnissa vaikuttavat tarkastuksen 
näkökulma sekä kulloinenkin sidosryhmä. Olennaisuudessa keskeistä on tiedon ole-
tettu vaikutus tiedon hyväksikäyttäjän päätöksentekoon.

Tilintarkastusta kohdennetaan budjetointimenettelyihin ja tulostavoitteiden asetta-
miseen, tilinpäätöslaskelmiin ja toimintakertomukseen, sisäisen valvonnan menet-
telyihin sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säädösten noudattamiseen. 
Erityisesti tarkastusta kohdennetaan talousarvion noudattamista koskeviin kysy-
myksiin ja olennaisiin tase-eriin.

Laillisuustarkastuksen kohdentamisen painopisteet

Laillisuustarkastusta kohdennetaan niihin asioihin, joissa laillisuustarkastus tarkas-
tusmuotona antaa parhaat välineet tuottaa tarkastustietoa valtion taloudenhoidon 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä talousarvion noudattamisesta. Tarkastuk-
sen kohdentamiseen vaikuttavat asian merkitys valtion talousarvion kannalta, asi-
an merkitys valtion taloudelliseen asemaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, toimin-
tariski, jossa korostuu laillisuus- ja asianmukaisuusnäkökulma sekä asian merkitys 
eduskunnan valtiontaloudellisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntövallan käytössä.

Keskeisiä aihealueita ovat siirtomenot, tulot, hankinnat sekä talous- ja henkilöstö-
hallinnon prosessit ja talousarvion noudattamiskysymykset.

Tilintarkastuksen yhteydessä tehtäviä sisäisen valvonnan ja laillisuuden tarkastuk-
sia kohdennetaan yksikön suunnitelman tasolla erillisen riskianalyysin perusteella.

Kehittämisen painopisteet

Tarkastuskaudella 2015–2016 otetaan käyttöön uusi tilintarkastusohje. Uudistuk-
sen perustana sovelletaan ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön 
INTOSAI:n kansainvälisiä ISSAI-tarkastusstandardeja. Tarkastusviraston suoritta-
massa tilintarkastuksessa ja laillisuustarkastuksessa noudatetaan tarkastusviraston 
Suomen perustuslain 90 §:n mukaisen riippumattomuutensa ja valtiontalouden 
tarkastusvirastosta annetun lain 20 §:n nojalla antamia tarkastustoimintaan-sa 
koskevia ohjeita ja määräyksiä, jotka määrittelevät valtion hyvän tilintarkastusta-
van. Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen ohjeet laaditaan siten, että tarkastus 
myös standardien noudattamista koskevien valintojen osalta voidaan tehdä tarkas-
tusviraston vahvistaman ohjeen perusteella.
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Suunnittelukaudella jatketaan pohjoismaista yhteistyötä laillisuustarkastuksen ke-
hittämiseksi.

Tilintarkastuksen lausuma-alueet

Kirjanpitoyksiköiden tilintarkastusten lausuma-alueita ovat budjetointimenettelyt, 
tilinpäätös, sisäinen valvonta sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännös-
ten noudattaminen. Tilinpäätöstä koskevat lausumat annetaan niin sanottuina po-
sitiivisina lausumina. Tilinpäätös sisältää tässä myös toimintakertomuksen toimin-
nallista tehokkuutta koskevat tiedot.

Tarkastuslausumissa otetaan näkökulmina huomioon tilinpäätöstietojen oikeelli-
suus ja riittävyys, talousarvion noudattaminen sekä hyvän hallinnon periaatteet.

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma varainhoitovuosi 2015 ja 
varainhoitovuodet 2016–2019

Tilintarkastuskertomukset annetaan kirjanpitoyksikköinä toimivista virastoista ja 
laitoksista ja ministeriöistä, kahden talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston ti-
lintarkastuksista sekä valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Suunnitelman mukaisesti varainhoitovuosilta 2015–2019 tilintarkastuskertomuk-
sia annetaan vuosittain 65–70.

Laillisuustarkastuksen tarkastussuunnitelma 2015 ja alustava suunnitelma 
vuosille 2016–2019

Laillisuustarkastuksia toteutetaan erillisinä laillisuustarkastuksina, joista annetaan 
erilliset laillisuustarkastuskertomukset, sekä tilintarkastuksen yhteydessä tehtävi-
nä tarkastuksina.

Laillisuustarkastusta kohdennetaan riskianalyysin linjausten mukaisesti erityisesti 
siirtomenoihin, tuloihin, hankintoihin sekä talous- ja henkilöstöhallinnon proses-
seihin ja talousarvion noudattamiskysymyksiin.

Vuonna 2015 valmistuu kaksi erillistä laillisuustarkastuskertomusta. Nämä koske-
vat budjetointimenettelyjä ja eräitä korvauksia. Tilintarkastusten yhteydessä rapor-
toidaan lisäksi Verohallinnon ja Tullin maksutuloja, asiantuntijapalveluiden han-
kintaa ja maksullista toimintaa.

Vuonna 2015 aloitetaan kaksi erillistä laillisuustarkastusta. Nämä koskevat valtion-
osuutta ansiopäivärahasta sekä vero- ja maksutuloja. Tilintarkastuksen yhteydessä 
tehtävät laillisuustarkastukset koskevat valtion virastojen ylimmän johdon sisäisen 
valvonnan menettelyiden noudattamista ja vuokramenoja.  Lisäksi aloitetaan selvi-
tys valtionapuprosessien ulkoistamisesta.

Laillisuustarkastuksista on vuoden 2013 lopulla tehty laajempi riskianalyysi, jota on 
päivitetty vuonna 2014. Tämän pohjalta suunnitellaan tulevien vuosien laillisuus-
tarkastusaiheita.
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2.4 Tuloksellisuustarkastus

Tehtävä ja tavoitteet

Tuloksellisuustarkastuksen tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon tarkoi-
tuksenmukaisuutta. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa tarkastusraportoinnin hyö-
dyntäjille.

Tuloksellisuustarkastus tuottaa lisäarvoa tuomalla esiin hallinnon tuloksellisuuden 
hyviä käytäntöjä, merkittäviä puutteita ja ongelmia sekä niiden perimmäisiä syitä 
ja tuottamalla asianomaisille päätöksentekijöille taloudenhoidon suunnittelussa ja 
ohjauksessa tarpeellista tietoa.

Taloudenhoito on tarkoituksenmukaista kun se on tuloksellista. Tuloksellisuudella 
tarkoitetaan sitä, että taloudenhoidosta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta 
ja toiminnasta vastaava taho edistää tavoitetilaa mahdollisimman paljon mahdolli-
simman vähin valtiontaloudellisin kustannuksin.

Valtiontaloudellinen näkökulma

Valtiontaloudellinen näkökulma konkretisoituu sekä kohdennettaessa tulokselli-
suustarkastusta että määritettäessä tarkastuskohtaista tarkastusasetelmaa.

Edellä mainitusta tuloksellisuuden määritelmästä seuraa, että jokaisen tulokselli-
suustarkastuksen asetelman suunnittelussa on huomioitava tarkastuksen kohtee-
na oleva toiminta ja sen vaikutukset suhteessa valtiontaloudellisiin kustannuksiin, 
vaikka tarkastus kohdennettaisiin vain johonkin tuloksellisen toiminnan osatekijään.

Tuloksellisuustarkastus pyritään kohdentamaan ensisijaisesti sellaiseen toimin-
taan, joka on valtiontaloudellisesti merkittävää. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarkas-
tuksen kohteena olevassa toiminnassa käytetään olennaisesti valtion varoja tai sillä 
vaikutetaan olennaisesti valtion tuloihin, menoihin, kustannuksiin tai varallisuu-
teen. Valtiontaloudellinen merkittävyys ei siten perustu ainoastaan taloudellisten 
resurssien käyttöön.

Yhteiskunta- ja kansalaistulokset

Tarkastusraportointi voi tuottaa uutta analyyttistä informaatiota, tuoda olemassa 
olevan informaation läpinäkyvästi laajempien sidosryhmien tietoisuuteen ja var-
mentaa olemassa olevaa informaatiota sekä sisältää suosituksia ja johtopäätöksiä 
toiminnan kehittämiseksi. Toiminnan kehittämistä koskeva tarkastusraportoin-
ti kohdennetaan eduskunnalle ja ensisijaisesti ylimmälle virkamiesjohdolle, kos-
ka niillä on mahdollisuudet hyödyntää tarkastusinformaatiota toiminnan tuloksel-
lisuuden kehittämisessä.

Varmentavan sekä vastuullisten tahojen toiminnan läpinäkyvyyttä korostavan, luo-
tettavan tarkastustiedon avulla kansalaisilla on myös mahdollisuus itse arvioida 
valtion viranomaisten toimintaa ja sen tuloksia. Tarve tällaiselle tarkastustiedolle 
korostuu tilanteessa, jossa taloudelliset resurssit ja lainsäädännössä määritetyt vel-
voitteet eivät ole tasapainossa.
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Strategiset painopisteet ja kehittämislinjat

Tuloksellisuustarkastuksen kohdentumisperusteena on aina valtiontaloudellinen 
merkitys ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyvät riskit tai ongelmat sekä mahdolli-
suus lisäarvon tuottamiseen.

Tarkastusviraston strategiassa määritettyjen olennaisuuskriteereiden lisäksi erityi-
sesti pyritään tuottamaan aiheesta sellaista uutta ja valtiontaloudellisesta näkökul-
masta merkittävää tietoa, jota hallinnossa voidaan hyödyntää rakennemuutokses-
sa toimintaa kehitettäessä.

Tarkastusviraston olennaisuuskriteereiden lisäksi tarkastuksen kohdentamisessa 
korostuu läpinäkyvyyden edistäminen tilanteessa, jossa käytettävissä olevat talou-
delliset resurssit edellyttävät hallinnon toimintavelvoitteiden ja -tavoitteiden uu-
delleenarviointia.

Tarkastuksen suuntaaminen

Tarkastusviraston strategia, valtion- ja kansantalouden riskianalyysi, tuloksellisuus-
tarkastuksen olennaisuuskriteerit sekä mahdollisuus tuottaa päätöksentekoa tuke-
vaa informaatiota ohjaavat tarkastuksen suuntaamista.

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysin avulla määritellään ja priorisoidaan ne 
riskit, joihin tarkastustoimintaa suunnataan.

Tarkastuslajikohtaisessa tarkastussuunnittelussa määritetään ne tarkastusteemat, 
joilla vastataan valtion ja kansantalouden riskianalyysissa määritettyihin ja prio-
risoituihin riskeihin. Pääosa tarkastusaiheiden valinnasta määrittyy siten teema-
suunnittelun perusteella.

Teemasuunnittelussa määritetään, miten teema vastaa valtion ja kansantalouden 
riskianalyysissä määritettyihin ja priorisoituihin riskeihin ja suunnitellaan yksit-
täisten tarkastusten asema ja näkökulma osana teemaa.

Tarkastuskohtaisissa tarkastusasetelmissa määritetään tarkastuskysymykset, tar-
kastuksen tavoite ja näkökulma sekä tarkastusinformaation hyödyntäjä.

Poikkihallinnollisuuden ja valtion taloudenhoitoon liittyvien kokonaisuuksien pai-
noarvo kasvaa edelleen ja näitä koskevaa päätöksentekoa tukevan informaation tar-
ve korostuu. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa on priorisoitu tarve raken-
nemuutokselle. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, että tarkastusasetelmissa korostuu 
tavoitteena erityisesti hallinnon tukeminen rakennemuutoksessa.

Tarkastus ei rajoitu talousarviotalouteen. Talousarvion ulkopuolinen valtiontalous 
muodostaa noin 60 prosenttia valtion toimintaan sitoutuneesta pääomasta. Tarkas-
tusvirasto on valtion talouden ainoa ulkoinen tarkastaja, joka tarkastelee taloudenhoi-
toa ja tuloksellisuutta eduskunnan ja valtiontalouden kokonaisuuden näkökulmista.
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Kehittämisen painopisteet

Tuloksellisuustarkastuksen kehittämistyön painopisteenä on viraston strategian 
toteuttaminen sekä toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden edelleen paran-
taminen.

Päätöksentekoa tukevan informaation korostaminen edellyttää tarkastusten läpime-
noaikojen lyhentämistä. Tämä edellyttää tarkastussuunnittelun ja tarkastusprosessin 
kehittämistä sen varmistamiseksi, että tarkastusten läpimenoaikoja voidaan lyhentää.

Kehittämistyössä korostuvat erityisesti seuraavat kokonaisuudet.

Tarkastuskertomuksen ja tarkastusohjeistuksen uudistaminen

Uusittu tarkastuskertomus otetaan käyttöön vuonna 2015. Tavoitteena on sekä tii-
vistää ja kohdentaa raportointia siten, että tarkastusinformaation hyödynnettävyys 
paranee. Samassa yhteydessä kehitetään dokumentaatiokäytäntöjä. Tarkastusoh-
jeistuksen uudistus aloitetaan 2015.

Tarkastusnäkökulman, tarkastustyön ja tarkastusprosessin kehittäminen

Uuden tarkastuskertomusmallin käyttöönoton yhteydessä kehitetään tarkastuspro-
sessia siten, että tarkastusten läpimenoaikaa voidaan lyhentää. Tiedon hyödynnettä-
vyyden ja ajankohtaisuusvaatimusten korostuessa tarkastussuunnittelua ja -proses-
sia kehitetään siten, että suunnitelmaan sisällytetään selkeästi rajattuja tarkastuksia, 
jotka voidaan raportoida nopealla aikataululla.

Tarkastuskysymyksiä, tarkastuksen näkökulmaa ja tavoitetta sekä tarkastusinfor-
maation hyödyntäjien yksilöintiä sekä valtiontaloudellista näkökulmaa pyritään 
tarkastuskohtaisesti selkeyttämään ja konkretisoimaan tarkastusten hyödynnettä-
vyyden edelleen parantamiseksi. Osana hyvän hallinnon edistämistä korostuu eri-
tyisesti hallinnon tukeminen rakennemuutoksessa.

Tarkastussuunnitelma vuodelle 2015 ja vuosille 2016–2019

Aikaisemman suunnittelun perusteella vuonna 2015 käynnissä ovat seuraavat tar-
kastusteemat, jotka ohjaavat resurssien allokaatiota ja joiden perusteella määrittyy 
pääosa aloitettavista tarkastuksista:
1 Valtion alue- ja paikallishallinnon tehtävät ja rakenne
2 Ulkomaisten investointien edistäminen
3 Viennin tukeminen
4 Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
5 Hoito- ja hoivakustannusten hallinta
6 Inhimillisestä pääomasta huolehtiminen
7 Cleantech, biotalous sekä energia ja resurssitehokkuus kilpailukykytekijöinä.

Vuonna 2016 suunnitellaan aloitettavaksi huoltovarmuutta koskeva teema.

Muita aikaisemman teemasuunnittelun perusteella käynnistettyjä tarkastusteemo-
ja voidaan hyödyntää vuosikertomusraportoinnissa aloitettujen tarkastusten val-
mistuessa.
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Valtion alue- ja paikallishallinnon tehtävät ja rakenne -teema perustuu aikaisem-
paan teemasuunnitteluun. Teeman valtion alue- ja paikallishallinnon palvelukykyyn 
ja saavutettavuuteen kohdistuvan näkökulmaa tarkennetaan vuonna 2015 siten, et-
tä näkökulma keskittyy rakennemuutoksen toimeenpanoon. Teemasuunnitelman 
aiheista on vuonna 2015 käynnistymässä kaksi: ELY-keskusten rooli alueiden ke-
hittämisessä sekä Aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten ohjausjärjestelmä.

Lainsäädännön laatu valtiontaloudellista näkökulmasta on pysyvä raportointiteema. 
Lainsäädännön laatu -teeman näkökulma ja tavoitteet toteutetaan pääosin erillisten 
tarkastusten sijasta huomioimalla kaikissa tarkastuksissa lainsäädännön laatu -nä-
kökulma tarkastusasetelman laadinnassa. Lainsäädännön laatuun liittyvät havain-
not raportoidaan eduskunnalle annettavassa vuosikertomuksessa.

Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen -teemasuunnitelma laaditaan 
vuonna 2015 siten, että teemasta aloitetaan 1–2 tarkastusta vuonna 2015.

Hoito- ja hoivakustannusten hallinta -teemasuunnitelman laadinta aloitetaan vuon-
na 2015.

Inhimillisestä pääomasta huolehtiminen -teemasuunnitelman laadinta aloitetaan 
vuonna 2015.

Cleantech, biotalous sekä energia ja resurssitehokkuus kilpailukykytekijöinä -tee-
masuunnitelman laadinta aloitetaan vuonna 2015.

Harmaa talous -teemasuunnitelmasta aloitetaan vuonna 2015 teemasuunnitelman 
mukainen erikseen päätettävä tarkastus.

Viennin tukemiseen kohdistuneista tarkastuksista ei ole laadittu erillistä teemasuun-
nitelmaa. Käynnissä olevat tarkastukset saatetaan loppuun vuonna 2015.

2.5 Finanssipolitiikan tarkastus

Tehtävä ja tavoitteet

Finanssipolitiikan tarkastuksella tarkastusvirasto varmentaa ja edistää valtion ta-
loudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä talousarvion noudatta-
mista valtion ja julkisen talouden kokonaisuuden näkökulmasta. Finanssipolitiikan 
tarkastuksen kohteena on finanssipolitiikan valmistelu, toteutus ja tavoitteiden saa-
vuttaminen. Finanssipolitiikan tarkastuksessa yhdistyy taloudenhoidon kokonaisuu-
den tasolla sekä tilintarkastuksen varmentava tehtävä että tuloksellisuustarkastuk-
sen arvioiva ja toimintaa kehittävä tehtävä.

Finanssipolitiikan tarkastuksen suuntaamista ohjaavat olennaisuuskriteerit ovat
 – kohteena olevan asian kansan- ja valtiontaloudellinen merkitys,
 – tiedon oleellisuus, oikeellisuus ja ajantasaisuus eduskunnan päätöksenteon 

kannalta sekä
 – tiedon hyödyllisyys finanssipolitiikkaa ja valtiontaloutta koskevan julkisen kes-

kustelun kannalta.
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Finanssipolitiikan tarkastuksessa tavoitteena on sekä uuden analyyttisen informaa-
tion tuottaminen että läpinäkyvyyden edistäminen olemassa olevan informaation 
varmentamisen ja tarkastustulosten julkaisemisen kautta.

Finanssipolitiikan tarkastuksen tulokset raportoidaan tarkastuskertomuksina. Li-
säksi finanssipolitiikan tarkastuksen keskeiset havainnot ja tarkastusten perusteel-
la laaditut synteesit raportoidaan vuosittain eduskunnalle annettavissa finanssipo-
litiikan valvonnan raportissa ja tarkastusviraston vuosikertomuksessa.

Strategiset painopisteet ja kehittämislinjat

Finanssipolitiikan tarkastuksen kehittämistyössä toteutetaan viraston strategiaa.

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen sijoittamisella samaan 
yksikköön pyritään edelleen parantamaan toiminnan vaikuttavuutta ja tulokselli-
suutta. Jatkossakin finanssipolitiikan tarkastusta kehitetään itsenäisenä tarkastusla-
jina. Kehittämistyö kohdistuu finanssipolitiikan tarkastuksen edellyttämän osaami-
sen hankkimiseen, tarkastussuunnitteluun sekä tarkastusprosessien kehittämiseen 
ja vakiinnuttamiseen sekä finanssipolitiikan tarkastusohjeen päivitykseen. Tavoit-
teena on edelleen tiivistää eri tarkastuslajien välistä yhteistyötä.

Myös finanssipolitiikan tarkastuskertomusten rakenne uudistuu vuonna 2015. Ta-
voitteena on sekä tiivistää että kohdentaa raportointia siten, että tarkastusinformaa-
tion hyödynnettävyyden edellytykset paranevat.

Tarkastussuunnitelma 2015 sekä 2016–2019

Vuonna 2015 käynnistyvät finanssipolitiikan tarkastukset kohdistuvat valtion tase-
hallintaan ja päätöksenteon perustana käytettävien talouden makroennusteiden 
luotettavuuteen. Jatkossakin tavoitteena on, että finanssipolitiikan tarkastuksia val-
mistuu vuosittain 1–2 kappaletta.

2.6 Finanssipolitiikan valvonta

Tehtävä ja tavoitteet

Finanssipolitiikan valvontatehtävästä säädetään fipo-laissa sekä Euroopan unionin 
vakaussopimuksessa ja sen korjausmekanismin yhteisissä periaatteissa (KOM (2012) 
342), EU:n budjettikehysdirektiivissä 2011/85/EU ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) No 473/2013. Valvontatehtävään kuuluu julkisen talouden 
suunnitelman laadinnan ja toteutuksen valvonta, vakaus- ja kasvusopimuksen nou-
dattamisen valvonta sekä makroennusteiden luotettavuuden valvonta.

Valvontatehtävä edellyttää tarkastusvirastolta julkisia arvioita tavoitteiden saavut-
tamisesta ja sääntöjen noudattamisesta sekä korjaavien toimenpiteiden riittävyy-
destä. Valtioneuvoston tulee noudattaa valtiontalouden tarkastusviraston julkisia 
kannanottoja tai vastata julkisesti, miksi niitä ei noudateta.

Valvonnallaan tarkastusvirasto edistää sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyt-
tä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.
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Strategiset painopisteet ja kehittämislinjat

Valvontatehtävään liittyvää laskenta- ja analyysityötä kehitetään edelleen ja lasken-
ta julkistetaan raporttien yhteydessä. Asiantuntijoiden akateemisen ammattitaidon 
ylläpitämistä ja kehittämistä vahvistetaan. Finanssipolitiikan valvonta on osa kan-
sainvälistä finanssipolitiikan valvojien verkostoa. Tätä toteutetaan osallistumalla 
Euroopan komission, Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja OECD:n järjestä-
miin seminaareihin ja kokouksiin muiden maiden finanssipolitiikan valvojien kans-
sa. Tämä edellyttää valmiutta keskusteluun vaihtoehtoisista lähestymistavoista se-
kä alan akateemisen tutkimuksen tuntemusta.

Tarkastusvirasto valvoo sääntöjen noudattamista riippumattomasti ja voi päätyä eri-
laiseen tulkintaan kuin valtiovarainministeriö tai Euroopan komissio.

Finanssipolitiikan valvonnan sidosryhmäyhteistyötä ja näkyvyyttä omaleimaise-
na, kansainvälisiin IFI-toimintaa ja sen laatua koskeviin periaatteisiin perustuvana 
riippumattomana arviointitoimintana vahvistetaan.

Valvontasuunnitelma 2015 sekä 2016–2019

Finanssipolitiikan valvontatehtävän havainnot raportoidaan vuosittain syyskuussa 
finanssipolitiikan valvonnan raportissa, joka annetaan erilliskertomuksena eduskun-
nalle. Finanssipolitiikan valvonnan raportti sisältää arvion julkisen talouden suun-
nitelman toteutuksesta, vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta sekä mak-
roennusteiden luotettavuudesta.

Finanssipolitiikan valvonta seuraa valtiontalouden kehysten noudattamista osana 
julkisen talouden suunnitelman toteuttamista. Vakaus- ja kasvusopimuksen nou-
dattamisen valvontaan sisältyy arvio julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoit-
teen (MTO) saavuttamisesta ja menosäännön (EPB) noudattamisesta. Tarkastusvi-
rasto tuottaa itsenäisesti sääntöjen noudattamiseen liittyvät laskelmat. Osana tätä 
tarkastusvirasto varmentaa valtiovarainministeriön potentiaalisen tuotannon las-
kennan ja laskee menosäännön mukaisen menoaggregaatin. Finanssipolitiikan val-
vonnan raportti sisältää myös arvion valtiovarainministeriön ennusteiden luotetta-
vuudesta. Tämä tarkoittaa valtiovarainministeriön ennustetyön jatkuvaa seurantaa 
ja vertailua koti- ja ulkomaisiin talousennustajiin.

Keskipitkän aikavälin tavoite julkisen talouden rakenteelliselle jäämälle (MTO) ase-
tetaan kolmeksi vuodeksi. Tavoitteen saavuttamisen lisäksi tarkastusvirasto valvoo, 
että tavoite on asetettu ja että se on fipo-lain vaatimusten mukainen. Arvio keskipit-
kän aikavälin tavoitteen asettamisesta tulee sisältymään syyskuussa 2016 annetta-
vaan finanssipolitiikan valvonnan raporttiin.

Valtioneuvoston tulee noudattaa tarkastusviraston julkisia kannanottoja korjaavi-
en toimenpiteiden riittävyydestä. Tämä korostaa valvontatehtävän vastuullisuutta. 
Tarkastusviraston esittämien julkisten arvioiden tulee perustua huolelliseen ana-
lyysiin. Korjaavien toimenpiteiden riittävyyden arviointiin tulee kehittää työkalu-
ja läpinäkyvyyden ja analyysin systemaattisuuden varmistamiseksi. Työ aloitetaan 
vuonna 2015.
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Finanssipolitiikan valvonnan riippumattomuuden näkökulmasta on tärkeää ana-
lysoida kuinka hyvin annetut säännöt ja laskentatavat soveltuvat Suomelle. Tähän 
liittyvä työ aloitetaan 2015.

Korjaavien toimien riittävyyden arvioinnin työkalujen kehittämiseen sekä EU:n sään-
töjen ja laskentatapojen soveltuvuuden arviointiin käytetään myös asiantuntijapal-
veluina hankittavaa ulkoista asiantuntijatyötä ja tarvittaessa tutkimusyhteistyötä. 
Tutkimusyhteistyön tuloksista raportoidaan valvonnan raporteissa.

Vaalikauden 2015–2018 puolivälissä ja lopussa annetaan laajempi raportti yhteis-
työssä finanssipolitiikan tarkastuksen kanssa finanssipolitiikan toteutuksesta ja ta-
voitteiden saavuttamisesta.

2.7 Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta

Tehtävä ja tavoitteet

Tarkastusvirasto poliittisesti riippumattomana toimijana on uskottava ja tasapuo-
linen valvontaviranomainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa.

Puolueiden valvontatoiminnalla voidaan ennaltaehkäistä ja havaita puoluelain ja 
vaalirahoituslain vastaisia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa puolueiden toi-
minnan tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Puolueiden valvonnalla voidaan luoda 
todellinen riski epäasiallisen rahoituksen havaitsemiselle.

Strategiset painopisteet ja kehittämisen linjat

Puoluelaki (10/1969, muutettu 683/2010) ja laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 
(273/2009) perustivat valtiontalouden tarkastusvirastolle tehtäviä lainsäädännös-
sä mainittujen ilmoitusvelvollisten ilmoitusten vastaanottamiseksi ja ilmoituksiin 
kohdistuvien valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tehtävät toteutetaan koko-
naisuutena tarkastusviraston toimintayksiköiden yhteistyönä.

Tarkastusviraston tehtävät jakaantuvat lainsäädännön perusteella ilmoitusten vas-
taanottamiseen ja julkaisemiseen liittyviin asiakirjahallinnon tehtäviin ja ilmoitus-
velvollisille tapahtuvaan viestintään sekä vastaanotettujen asiakirjojen oikeellisuu-
den varmentamiseen ja lainsäädännössä mainittujen rajoitteiden noudattamista 
varmentaviin toimiin.

Asiakirjahallintoon ja ilmoitusten julkaisemiseen liittyvät tehtävät toteutetaan tätä 
varten rakennetussa tietojärjestelmässä.

Valvontatoimenpiteitä varten laaditaan erillinen tarkastussuunnitelma.

Puoluelain ja vaalirahoituslain tarkoittaman toiminnan osalta keskeistä on toimin-
nan vakiinnuttaminen osaksi tarkastusviraston toimintaa. Tehtävä on puoluelaissa 
säädetyiltä osiltaan luonteelta pysyvä ja vakiinnutettavalla tasolla resursseja edellyt-
tävä. Vaalirahoituslaissa säädetyiltä osin tehtävä on vaalikohtainen. Prosessina vaa-
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lirahoituslain mukainen tehtävä toistuu säännöllisesti. Jälki-ilmoitusmenettelyyn 
liittyvät tehtävät edellyttävät resursointia vaalittominakin vuosina.

Vaalirahoituksen valvontasuunnitelma vuodelle 2015 ja vuosille 2016–2019

Valvontakertomuksien sisällöstä ja aikataulusta on olennaisilta osin säädetty puo-
luelaissa ja vaalirahoituslaissa. Lainsäädännön edellyttämät raportointivaatimuk-
set täytetään. Raportoinnissa pyritään tuomaan esiin näkemyksiä lainsäädännön 
toimivuudesta.

Puoluerahoituksen valvonta- ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2015 ja 
vuosille 2016–2019

Vuonna 2015 säännönmukaisia vaaleja ovat eduskuntavaalit. Eduskunnalle rapor-
toidaan suunnittelujakson aikana seuraavasti vaalirahoituslain osalta seuraavasti:

Eduskunnalle raportoidaan suunnittelujakson aikana seuraavasti puoluelain rapor-
tointivelvoitteiden mukaisesti:

2.8 Kantelujen ja väärinkäytösilmoitusten käsittely

Tarkastusviraston työjärjestyksen (16/19/2014) mukaan virasto käsittelee sille teh-
dyt valtion talousarvion noudattamista ja valtion taloudenhoidon laillisuutta ja puo-
luelaissa (10/1969) sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009) 
tarkoitettua vaali- ja puoluerahoitusta koskevat kantelut sekä valtiontalouden tar-
kastusvirastosta annetun lain 16 §:ssä säädetyt väärinkäytösilmoitukset.

Muita kuin vaali- ja puoluerahoitukseen liittyviä kanteluja arvioidaan tulevan vuo-
sittain noin 50–60 kappaletta. Näistä noin puolet käsitellään kanteluasioina. Noin 
20 prosenttia kanteluista johtaa hallinnon tekemiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Valtion virastojen ja laitosten arvioidaan tekevän vuosittain noin 20–30 ilmoitusta 
toiminnassaan esiin tulleista taloudellisista väärinkäytöksistä. Tarkastusvirasto val-
voo sitä, että valtion virastot ja laitokset ryhtyvät väärinkäytöstapauksissa asianmu-
kaisiin toimenpiteisiin. Lain mukaan virastojen ja laitosten on tehtävä rikosilmoitus, 
jos niiden toiminnassa on tehty valtion varoihin tai omaisuuteen kohdistunut rikos.

Kanteluiden käsittelyn läpimenoajan takaraja on kuusi kuukautta, mutta kantelu-
toiminnan erityisenä tuottavuus- ja palvelutavoitteena on, että kantelut pyritään kä-
sittelemään kolmen kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Eduskuntavaalit 2015 12/2015

Kunnallisvaalit 2016 (mahd. siirto 4/2017) 6/2017

(12/2017)

Vuoden 2014 valvontatoiminta 5/2015

Vuoden 2015 valvontatoiminta 3/2016

Vuoden 2016 valvontatoiminta 3/2017

Vuoden 2017 valvontatoiminta 3/2018

Vuoden 2018 valvontatoiminta 3/2019
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Palvelutavoitteena on myös, että kaikki virastoon tulleet kantelut käsitellään joko 
kansalaiskirjeenä tai normaalina kantelumenettelynä. Laadullisena tavoitteena on, 
että kantelupäätöksistä läpinäkyvästi ilmenee kantelun ja sen nojalla kantelun koh-
teilta ja niitä ohjaavilta tahoilta pyydettyjen lausuntojen sisältö sekä riittävät ja sel-
keät perustelut viraston kantelupäätökselle. Kehittämistavoitteena on, että vuoden 
2015 aikana käyttöön otetaan vuoden alusta voimaan tulevan uuden kanteluohjeen 
mahdollistama menettely, jossa kantelun perusteella voidaan aloittaa asian selvit-
täminen tarkastuksellisin menetelmin.

Väärinkäytösilmoitusten osalta palvelu- ja laatutavoitteena on, että kaikki ilmoi-
tukset viipymättä toimitetaan tiedoksi asianomaiseen tarkastusyksikköön ja kysei-
sen alueen tarkastajalle.

2.9 Tarkastusviraston yhteiset laadunhallinnan 
kehittämisen linjaukset

Laadunhallinnan tavoitteena on varmentaa, että julkisen hallinnon ja talouden kes-
tävän rakenteellisen uudistumisen ja innovatiivisuuden edistämisen näkökulma si-
sällytetään tarkastus- ja valvontatoimintaan. Laadunhallinta varmentaa myös tar-
kastusviraston asiantuntijatoiminnan viestinnällisyyden ja hyvän vuorovaikutuksen 
vahvistamista. Tarkastuksen ja valvonnan yleiset periaatteet kootaan tarkastusoh-
jeiden yleiseksi osaksi, joka toteuttaa ISSAI-standardien tasojen I-III vaatimukset.

Laaturyhmän työn painopisteitä ovat virastotason laadunhallinnan järjestelmäku-
vausten ja laatupolitiikan kirjausten päivitys kansainvälisten standardien (ISSAI-40 
ja ISQC1) mukaisuuden varmistamiseksi (gap analysis) sekä ISSAI-40:n ja ISQC1:n 
ja ISSAI- tasojen I ja II muutosten seuranta. Lisäksi painopisteitä ovat viraston vuo-
tuisen laaturaportin valmistelu ja sisällön kehittäminen sekä laadunhallintaa kos-
kevien hyvien käytäntöjen raportointi (vertaisanalyysi). Toimintavuonna järjeste-
tään laadunhallintaa ja laadunvarmistusta koskevaa koulutusta.
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3 Tulostavoitteet

3.1 Strategiset vaikuttavuustavoitteet

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.
Mittari: VTV:n itsearvio tarkastuslajeittain. Itsearviointi toteutetaan 2015 ja 2019.

Tavoite 2: Eduskuntakertomusraportointi ja tarkastusraportointi kohdentuvat val-
tion- ja kansantalouden riskianalyysin mukaisille painopistealueille.
Mittari: Tarkastusyksiköiden kirjallinen raportointi eduskuntakertomuksen ja tarkastusra-
portoinnin sisällön luokittelun perusteella.

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

Mittari: Sidosryhmäkyselyt toteutetaan strategiakaudella kootusti vuosina 2015 ja 2019. 
VTV:n mainetutkimus uusitaan 2018.

Valtion taloudenhoidon kestävyys, laillisuus, tuloksellisuus ja sen 
tietoperustan luotettavuus

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

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.
Mittari: VTV:n itsearviointi.

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

Tavoite 7: VTV:n toiminta valtion taloudenhoitoa ja finanssipolitiikkaa koskevan 
päätöksenteon ja eduskunnan ja hallituksen vuoropuhelun tietoperustan luotetta-
vuuden varmentamiseksi on merkittävää.
Mittari: Sidosryhmäkyselypalaute 2015 ja 2019.
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Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

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

3.2 Palvelukykytavoitteet

Tuotostavoitteet

Tavoite 9: Ulkoiset suoritteet valmistuvat sovitussa aikataulussa. (Vrt. julkaisuka-
lenteri).
Mittari: Julkaisukalenterin seuranta

Palvelutasotavoitteet

Tavoite 10: Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksen aikaisesta vuorovaikutukses-
ta on hyvää.
Mittari: Sidosryhmäkysely 2015 ja 2019

Tarkastuksen ja raportoinnin laatutavoitteet

Tavoite 11: Valtiontaloudellinen näkökulma näkyy kattavasti viraston tarkastustoi-
minnassa.
Mittari: Itsearviointi, jossa analysoidaan valtiontaloudellisen näkökulman esillä olon laa-
juutta ja syvyyttä.

Tavoite 12: Raportoidun tiedon hyödynnettävyys on hyvää.
Mittari: Mainekysely 2018 sekä sidosryhmäpalautekysely 2015 ja 2019.

3.3 Taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet

VTV:n strategiset taloudellisuustavoitteet

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

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.

Tuottavuus kohdistuu ulkoisiin suoritteisiin

Tavoite 15: Ulkoisten ja sisäisten suoritteiden välinen suhde on 75–25.
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3.4 Henkisten voimavarojen hallinnan 
tulostavoitteet

Henkilöstöpolitiikka

Tavoite 16: THB -tulokset ovat vähintään vertailuryhmän tasoa:
yleinen tulos, sekä eriteltyinä johtaminen ja esimiestyö, tyytyväisyys palkkaukseen, 
työilmapiiri ja työhyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kuormittuneisuus 
Mittari: THB-kysely.

Tavoite 17: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus on vertailuaineiston 
tasolla (valtion budjettitalouden piiriin kuuluvan henkilöstön taso).
Mittari: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus henkilöstöstä.

Tavoite 18: Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtionhallinnon yleistä tasoa 
Mittari: sairauspoissaolojen määrä.

Tavoite 19: Työterveyshuollon käyntien lukumäärä on alle 5,3/htv.
Mittari: Työterveyshuollon käyntien määrä.

Tavoite 20: virkarakenteen muuttaminen toteutetaan suunnitelman (VTV2020-ta-
voite) mukaisesti
Mittari: Palkkaukseen käytettyjen määrärahojen taso ja jakauma.

Osaamispolitiikka

Tavoite 21: Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärin 10 htp/htv.
Mittari: Osaamisen kehittämiseen käytetyt henkilötyöpäivät

Tavoite 22: Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) ke-
hittyy myönteisesti.
Mittari: Osaamistasoindeksi.

Lisäksi tarkastusvirasto pitää esillä kestävän kehityksen periaatteita. Tarkastusvi-
rasto toteuttaa omassa toiminnassaan kestävän kehityksen toimintatapoja ja seuraa 
liitteessä 10 esitettyjen tavoitteiden ja indikaattorien toteutumista.

3.5 Muun asiantuntijatoiminnan suuntaamisen 
kriteerit ja tulostavoitteet

Keskeisimmät tarkastusviraston asiantuntijatoiminnan hankkeet esitetään liittees-
sä 4: Hanketaulukko 2015–2016.
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3.6 Viestinnän tavoitteet

Hyvä maine ja vastuullinen viestintä ovat tarkastusvirastolle keino edistää sen vai-
kuttavuutta. Tarkastusvirasto on maineselvitysten sekä mediaseurannan perusteel-
la saavuttanut vuonna 2011 linjaamansa mainetavoitteet –objektiivinen ja luotettava 
asiantuntija, vastuullisen ja kestävän valtion taloudenhoidon varmentaja – kohtuul-
lisen hyvin, mikä edesauttaa sen perustehtävien toteuttamista ja sitä kautta edistää 
hyvää hallintoa.

Viestinnän tehtävänä on linjakkaan mediaviestinnän, laadukkaan raportoinnin, toi-
mivien verkkopalveluiden sekä hyvän sisäisen viestinnän avulla tukea tarkastusvi-
raston perustehtävien toteutumista ja hyvän maineen ylläpitämistä sekä tiedon vä-
littymistä eduskunnan ja valtionhallinnon suuntaan. Viestinnän tavoitteita kuluvalla 
strategiakaudella on erityisesti:

 – linjakas mediaviestintä,
 – avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa,
 – toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine,
 – laadukas raportointi ja julkaisutoiminnan hyvä hallinta,
 – ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut sekä
 – yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä.

Tarkastusviraston ulkoisessa viestinnässä jatketaan laadukkaan mediaviestinnän to-
teutusta ja mediasuhteiden kehittämistä. Tulevina vuosina panostetaan erityisesti 
raportoinnin uudistukseen, visuaalisen viestinnän vakiinnuttamiseen sekä verkko-
viestinnän kehittämiseen. Lisäksi pyritään uutena viestintäkanavana vakiinnutta-
maan viraston sosiaalisen median käyttöä ja järjestämään sen seuranta. Vuoden ai-
kana myös aloitetaan viraston verkkopalvelujen uudistus sekä toteutetaan viraston 
asiakaslehden muutos verkkolehdeksi.

Sisäistä viestintää suunnataan erityisesti raportoinnin kehittämisen ja visuaali-
sen viestinnän jalkauttamiseen, tarkastusohjeen yleisen osan toimeenpanoon se-
kä osaamisen kehittämiseen ja viraston uusista koulutusohjelmista viestimiseen. 
Työaikaa suunnataan perusviestinnän lisäksi intranetpalvelun uudistamiseen se-
kä erilaisten sisäisten vuorovaikutusfoorumien järjestämiseen, kuten kerroskah-
vit ja tarkastuskahvit.

Viestinnän tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteita pyritään saavuttamaan, esi-
tetään liitteessä 7: VTV:n viestintäsuunnitelma vuodelle 2015.

3.7 Tarkastus- ja eduskuntakertomuskalenteri

Viestintä koordinoi viraston tarkastusten ja eduskuntakertomusten julkaisua siten, 
että jokainen julkaistava kertomus saa optimaalisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden 
sekä toisaalta niiden valmistelulle on pystytty viestintä- ja julkaisuryhmässä varaa-
maan riittävästi aikaa. Tämä edellyttää sitä, että  julkaisuajankohdat sovitaan hyvis-
sä ajoin etukäteen ja sovituista julkaisuajoista pidetään kiinni.
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Julkaisuajankohdat sovitaan ja ilmoitetaan vuosittain tarkastussuunnitelmaan sisäl-
tyvässä tarkastus- ja eduskuntakertomuskalenterissa. Mikäli muutoksia tarkastusten 
julkaisuajankohtiin on tarkastussuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarpeen teh-
dä, yksikön johto esittää muutosta aikatauluun pääjohtajalle viimeistään kaksi kuu-
kautta ennen alkuperäisen tavoitteen mukaista valmistumisaikaa. Jos pääjohtaja hy-
väksyy tarkastus- ja eduskuntakertomuskalenteriin tulevat muutokset, yksikkö sopii 
uuden julkaisuajankohdan viestintäpäällikön kanssa. Ajantasaista tarkastus- ja edus-
kuntakertomuskalenteria ylläpidetään viestinnän toimesta sähköisellä työpöydällä.

Tarkastusten julkaisuajankohtien sopimisessa huomioidaan viraston lakisääteisten 
kertomusten julkaisuajat sekä niiden valmistelulle viestinnästä varattava aika. En-
nakoivalla suunnittelulla pyritään välttämään julkaisua kesäkuukausina, jolloin jul-
kaisujen tavoittavuus ja vaikuttavuus on pienimmillään. Yleisesti pyritään siihen, et-
tä kertomuksia julkaistaan korkeintaan yksi viikossa.
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Vko

1
2
3
4
5 PVR

6
7
8
9

10
11
11 TF
12
13

14
15 TF
16 TF
17 TF
18 TF

19 TF
20 TF
21 PVR
21 VP
21 TF
22 TF

23 TF
24
25 TF
26

Valtion ICT-sopimusten ha l l inta
Opintojen ohjaus
Eri l l i skertomus  va l tion ti l inpäätöksen ja  ha l l i tuksen vuos ikertomuksen 

Val tion a luehal l innon lakisääteiset tehtävät ja  ni iden resursointi
VTV:n kertomus  eduskunnal le puoluerahoituksen va lvonnasta

Toiminnan tuloksel l i suuden johtaminen: Pa lkkaus järjestelmät

HELMIKUU

HUHTIKUU

MAALISKUU

Viennin rahoitus

VTV:n kertomus  eduskunnal le vaa l i rahoituksen va lvonnasta  

Vi raston ti l inpäätös

TARKASTUS- JA EDUSKUNTAKERTOMUSKALENTERI 2015

TAMMIKUU

Maahanmuutta jien eri tyis tarpeet yleiss ivis tävässä  koulutuksessa

KESÄKUU
Maksupol i ti ikka

Hyvinvointi teknologia  pi tkäa ika ishoidossa

Arsenal  Oy:n selvi tys ti lan käytännöt
Sol idium Oy

TOUKOKUU
Merenkulun tukeminen
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Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus (FT)

Kertomus eduskunnalle / valtiopäiväasiakirja

Finanssipolitiikan valvonta (FV)

Tilintarkastus ja laillisuustarkastus (TL)

Viraston tilinpäätös

Vaali- ja puoluerahoitus valvonta (PVR)

27 TF
28
29
30
31

32
33
34
35 TF

36
37 FV
38 TF
38 VP
39 TL
39 TF
40 TF

41 TF
42 TF
43 TL
44 TF

45 TF
46
47
48

49
50 TF
51 PVR
52 TF
53

Valtiokonsernin tasehal l inta

Finanss ipol i ti ikan va lvonnan raportti  2015

SYYSKUU

ELOKUU

Harmaan ta louden torjunnan tietoperusta
HEINÄKUU

Strateginen intress i  va l tionyhtiöissä

Maahantulon järjestäminen

MARRASKUU

KTI-toiminnan ohjaus  ja  ha l l inta
Pk- ja  kasvuyri tys ten viennin edis täminen

JOULUKUU

Sos iaa l i - ja  terveydenhuol lon henki löstö

Laajaka is taverkon pa lvelutaso ja  kehi ttäminen

OKM:n ha l l innonalan ohjaus järjestelmä

LOKAKUU

VTV:n kertomus  eduskunnal le vaa l i rahoituksen va lvonnasta  

Hal l i tuksen rakennepol i i tti s ten toimenpiteiden tietoperusta

Korvaukset

VTV:n vuos ikertomus  eduskunnal le toiminnastaan 2015 va l tiopäivi l le
Sähköis ten työnhakupalvelujen va ikutukset

Budjetointimenettelyt
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3.8 Osaamisen johtaminen

Toimintaympäristö muutoksessa

VTV:ssä osaamisen johtamisella huolehditaan, että virastossa on sen teh-
tävien ja strategian toteuttamisen edellyttämä osaaminen. Henkilöstön 
osaaminen on viraston kantava voimavara. Osaamisen johtamiseen kuu-
luu osaamisen kehittämisen lisäksi osaamisen siirtäminen, ylläpitäminen ja 
hankkiminen sekä arvioiminen. Strategisessa johtamisessa määritellään ja 
tehdään näkyväksi ne osaamisalueet, jotka ovat viraston tehtävien menes-
tyksellisen hoitamisen kannalta keskeisiä.

Toimintaympäristön nopea muutos aiheuttaa merkittävimmän haasteen 
henkilöstön osaamiselle. Muutoksista ja tarkastusalan vaatimuksista joh-
tuen osaamisen kehittämisessä painopiste on läpi työuran jatkuvassa oppi-
misessa sekä systemaattisessa ja tuloksellisessa osaamisen kehittämisessä.

Tarkastusvirastolla tulee olla taito yhteen sovittaa ja yhdistää eri tarkastus-
lajien ja yksilöiden osaamista siten, että yhteisön koko osaamiskapasiteet-
ti saadaan käyttöön parhaimmalla mahdollisella tavalla. Keskeisenä strate-
gisena suuntana on olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen. 
Samoin kehitetään tarkastusviraston kykyä yhdistää ja soveltaa virastossa 
olevaa osaamista aikaisempaa tehokkaammalla ja tuloksellisemmalla taval-
la. Kehittämistoimenpiteet ja koulutus vahvistavat ja edesauttavat henkilös-
tön tuloksellisuutta, suorituskykyä ja työhyvinvointia.

Osaamisen johtamisen resurssit ja vastuut

Uusien työtapojen ja asiasisältöjen omaksuminen muuttuvassa ympäristös-
sä vaatii tuekseen viraston sitoutumisen laaja-alaisesti osaamisen kehittä-
misen toimenpiteisiin ja resursointiin. Tarkastusvirastossa huolehditaan 
henkilöstön jatkuvista koulutuksista ja kannustetaan henkilöstöä osaami-
sen kehittämiseen. Osaamisen kehittämiselle varataan sopivasti aikaa ja re-
sursseja sekä vuositasolla että pidemmällä aikavälillä (HEKS).

VIRASTOLAISEN 
OSAAMINEN

YKSIKÖT
OSAAMISKESKUKSINA

VIRASTON 
OSAAMISKOKONAISUUS
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Operatiivisessa johtamisessa yksiköt toimivat osaamiskeskuksina omaan toimi-
alaansa kuuluvilla osaamisalueilla. Yksiköt huolehtivat ja vastaavat toimialallaan 
tarvittavasta osaamisesta ja sen kehittämisestä. Yksiköt valmistelevat vuosittain 
koulutussuunnitelman, jonka pohjalta johdon tuki laatii tarkastusviraston sisäisen, 
vuosittaisen koulutuskalenterin. Lisäksi johdon tuki johtaa ja yhteen sovittaa kou-
lutusohjelmien suunnittelun.

TULOKSELLISUUS JA SUORITUSKYKYTyössä oppiminen
70 %

Palaute ja 
muilta oppiminen

20 %

Koulutus
10 %

Jokainen viraston työntekijä vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaami-
sen ylläpitämisestä. Osaamisen kehittämisen keskiössä painottuu työssä oppiminen, 
palaute ja muilta oppiminen, joita täydentävät erimuotoiset koulutukset ja viraston 
sisäiset koulutusohjelmat.

3.9 Sisäisen palvelutuotannon toiminnalliset 
tulostavoitteet ja palvelusopimus

Tulostavoitteet hallintoyksikön ja ICT -ryhmän tehtäville: 

Tuotostavoitteet

Hallintoyksikön tulostavoitteena on tuottaa tehokkaasti viraston johtamisessa ja 
esimiestyössä tarvittavaa informaatiota ja tukea henkilöstöä tehtäväalueellaan se-
kä valmistella ja hoitaa sille kuuluvat lainsäädännössä sekä työjärjestyksessä mää-
rätyt tehtävät annettujen säännösten mukaisesti ja niissä määrätyissä aikatauluissa.

Palvelutasotavoitteet

Työelämän perustekijät; palvelussuhteet, työympäristö, työvälineet ja tietojärjes-
telmät ovat hyvässä kunnossa ja vastaavat viraston sekä henkilökunnan tarpeita.
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Laatutavoitteet

Hallintoyksikön palvelun laatutavoitteet ovat oikea-aikaisuus, oikeellisuus, palvelu-
halu ja -kyky ja tavoitteiden toteuttamisessa hyvän hallinnon periaatteet: tasapuo-
lisuus, tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, suhteellisuus, luottamuksensuo-
ja, palvelu, tuloksellisuus, neuvonta, hyvän kielen periaate sekä yhteistyöperiaate.

Henkilöstöpolitiikka ja osaaminen

Saavutetaan henkilöstöpolitiikan osa-alueilla virastolle asetetut tavoitteet.

Hallintoyksikön palvelusitoumus

Hallintoyksikön palvelusitoumus muodostuu tulostavoitteista, palvelukykytavoit-
teesta, yleisistä ja yksittäisten palvelujen laatukriteereistä sekä hyvistä palvelukäy-
tännöistä ja sitoumuksesta toimintansa oma-aloitteiseen kehittämiseen.
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TULOSSOPIMUS

Pääjohtaja ja allekirjoittaneet päälliköt ovat analysoineet julkisen talouden sekä 
valtiontalouden hoidon riskejä sekä ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan tarpeita ja 
mahdollisuuksia. Tarkastussuunnitelma pohjautuu tarkastusviraston tarkastus-, 
valvonta- ja muun asiantuntijatoiminnan ja tarvittavien tukipalveluiden tulosta-
voitteista ja kehittämisen tavoitteista sekä voimavaroista käytyihin neuvotteluihin.

Tarkastus- ja muun toiminnan suuntaamisen periaatteet, tarkastuksen kohdentami-
nen sekä tarkastuksen kehittämisen painopisteet toteuttavat VTV2020 -strategiaa.

Tämä tarkastussuunnitelma on voimassa pääjohtajan ja tarkastusviraston yksiköi-
den ja finanssipolitiikan valvonnan päälliköiden välisenä tulossopimuksena seuraa-
vin johtamissitoumuksin, jotka yhdessä VTV2020 -strategiassa olevan strategisen 
johtamissitoumuksen kanssa ovat osa tarkastusviraston ylimmän johdon muodos-
tavien päälliköiden johtamissopimusta.
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JOHTAMISSITOUMUS

Sitoudumme toimimaan tarkastusviraston arvojen mukaisella, johdonmukaisella, 
ennustettavalla ja kannustavalla tavalla. Tavoitteenamme on, että tarkastusviraston 
henkilöstöllä ja yksiköillä sekä finanssipolitiikan valvonnalla olisi mahdollisimman 
hyvät toimintaedellytykset toteuttaa tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaa. Si-
toudumme johtamaan ja kehittämään vastuullamme olevaa tarkastus-, valvonta- ja 
asiantuntijatoimintaa ja työskentelemään siinä yhdessä siten, että tarkastussuunni-
telma- ja tulostavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin saavuttaa.

Johdamme ihmisiä ja työtä asettamalla tavoitteet ja luomalla edellytykset tulosten 
saavuttamiselle. Toiminnallamme tuemme toisiamme sekä muita esimiehiä johtamis-
tehtävissä siten, että yhdessä johtamisellamme voisimme luoda edellytyksiä tulok-
selliselle ja laadukkaalle työlle, hyvälle työilmapiirille ja työyhteisön toimivuudelle. 

Kannamme vastuumme koko viraston yhteisestä johtamisesta ja sen aktiivisesta ke-
hittämisestä yhteisessä johtamistehtävässämme työnantajan edustajina, VTV -joh-
toryhmässä ja TA -johtoryhmässä sekä työjärjestyksen mukaisilla erityisillä johta-
misen vastuualueillamme.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2014

Pääjohtaja Tuomas Pöysti Ylijohtaja Tytti Yli-Viikari

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Ylijohtaja Marko Männikkö

Hallintojohtaja Mikko Koiranen Budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen
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JOHTAMISSITOUMUS

Sitoudun toimimaan tarkastusviraston arvojen mukaisella, johdonmukaisella, en-
nustettavalla ja kannustavalla tavalla. Tavoitteenani on, että tarkastusviraston henki-
löstöllä ja yksiköillä ja toiminnoilla olisi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset 
toteuttaa tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaa. Erityisesti huolehdin siitä, että 

 – laadunhallinnan yleiset puitteet vastaavat ajantasaisesti kansainvälisiä stan-
dardeja ja niiden mukaisia hyviä käytäntöjä

 – viraston johdossa pystytään hoitamaan ja sovittamaan yhteen selkeiden toimin-
tamallien mukaisesti kansainvälinen yhteistyömme; vastuullani olevan kan-
sainvälisen yhteydenpidon avulla tarkastusvirasto pystyy edistämään hyvää 
hallintoa ja tilivelvollisuutta kansainvälisellä tasolla ja kehittämään viraston 
toimintaa kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden mukaisesti

 – pääjohtajalla sekä yksiköiden ja FV:n päälliköillä on luotettava arviointi ja tu-
ki laadunhallinnan ja sisäisen valvonnan yleisten menettelyiden toimivuudes-
ta ja kehittämistarpeista

Toiminnallani tuen johdon edustajia johtamistehtävissä siten, että yhdessä johtami-
sellamme voimme luoda edellytyksiä tulokselliselle ja laadukkaalle työlle, hyvälle 
työilmapiirille ja työyhteisön toimivuudelle. Kannan vastuuni koko viraston yhtei-
sestä johtamisesta ja sen aktiivisesta kehittämisestä yhteisessä johtamistehtävässä 
VTV -johtoryhmässä sekä erityisillä vastuualueillani. 

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2014

Ylijohtaja Esa Tammelin
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Määrärahakehyslaskelma 2015–2020

TA* Ennuste* TAE* TAE* TAE* TAE* TAE*
Talousarvio / määrärahakehys 15 307 000 15 307 000 15 307 000 15 600 000 15 900 000 16 200 000 16 500 000
Siirtyy edelliseltä vuodelta 1 894 630 2 465 032 2 164 886 1 647 418 1 364 791 959 867 1 016 846
Tulot 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Käytettävissä olevat määrärahat yhteensä 17 301 630 17 872 032 17 571 886 17 347 418 17 364 791 17 259 867 17 616 846
Palkat ja palkkiot** 12 079 342 12 493 938 12 646 995 12 639 606 12 865 041 12 700 000 12 950 000
Rekrytoinnit määräaikaisiin tehtäviin 0 0 0 0 0 0 0
Palkat ja palkkiot yhteensä 12 079 342 12 493 938 12 646 995 12 639 606 12 865 041 12 700 000 12 950 000
Muut henkilöstömenot 595 422 595 422 595 422 595 422 595 422 595 422 595 422
Toimitilojen vuokrat*** 1 290 096 1 290 096 1 315 898 1 342 216 1 369 060 1 396 441 1 424 370
Muut toimintamenot 1 327 691 1 327 691 1 366 153 1 405 384 1 575 401 1 551 159 1 523 230
KÄYTTÖ YHTEENSÄ 15 292 550 15 707 146 15 924 467 15 982 628 16 404 923 16 243 022 16 493 022
Siirtyy seuraavalle vuodelle 2 009 080 2 164 886 1 647 418 1 364 791 959 867 1 016 846 1 123 824

2017 2018

* Palkat ja palkkiot TAEssa otettu huomioon henkilöstövoimavarakehyksen mukainen todellisten henkilöstökulujen ennuste, jossa huomioitu lomarahojen vaihdot. Vuodesta 2017 lukien
määrärahaehdotukseen laskettu enintään 2 prosentin indeksikorotus, joka pyöristetty.

** Henkilöstövoimavarakehyksessä suunnitellaan tarkemmin tämän käyttö ja jakauma yksiköittäin ja toiminnoittain. Määrärahakehyksessä on vuosina 2019 ja 2020 vielä 
henkilöstövoimavarakehyksessä kohdentamatonta eli jakamatonta varausta palkkoihin ja palkkioihin

*** Vuosittaisen talousarvion toimitilojen vuokrat on huomioitu 2 prosentin vuosikorotus.

2019 20202015 2016
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17.12.2014
Määrärahalaskelma (TTS-laskelma) Valtiontalouden tarkastusvirasto

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2018 (2019) 
Tarkistetut suunnitelmatiedot
Vastuualue 2013 2014 2015   2015 2016 2017 2018 2019

Palkka- ja toimintamenot TP TA TAE Muutos +/- € TTS 2016 Muutos +/- € TTS 2017 Muutos +/- € TTS 2018 Muutos +/- € TTS 2019 Muutos +/- €
VTV (siirtomääräraha 2 v.) 15 307 000       15 307 000       15 307 000       - 15 307 000       - 15 600 000       293 000            15 900 000       300 000            16 200 000       300 000            

Palkkamenot 11 955 387       12 169 425       12 493 938       324 513            12 646 995       153 057            12 639 606       7 389 -                12 865 041       225 435            12 700 000       165 041 -           
Toimintamenot 3 450 712         3 034 289         3 213 208         178 919            3 277 472         64 264              3 343 022         65 549              3 539 882         196 860            3 543 022         3 140                 

Toimintamenot mom. 21.40.01 
tilinpäätös 15 307 000       15 307 000       15 307 000       15 307 000       15 600 000       15 900 000       16 200 000       
Toimintamenojen käyttö/vuosi 15 406 099 15 203 714       15 707 146       15 924 467       15 982 628       16 404 923       16 243 022       

Siirtyvä erä (arvio 2015 TA) 2 336 926         2 361 746 2 465 032 128 106 2 164 886         -300 146 1 647 418 1 364 791 959 867
Käytettävissä määrärahaa yht. 17 643 926       17 668 746       17 471 886       17 347 418       17 364 791       17 259 867       
Arvonlisäveromenot yht. (21.40.29) 588 829 582 000 592 000 10 000 604 000            12 000              615 000            11 000              650 000            35 000              650 000            - 
Toiminta- ja alv-menot yhteensä 15 895 829       15 785 714       16 299 146       16 528 467       16 597 628       17 054 923       16 893 022       
+/- Muutokset 2014-18 yhteensä

Siirtomääräraha

Tarkastusviraston toimintamenoihin käytettäväksi tarkoitettu määräraha on budjetoitu siirtomäärärahaksi (2 v) aivan kuten valtion muidenkin virastojen toimintamenot. Valtion
talousarviolain mukaan siirtomääräraha voidaan kokonaan tai osaksi siirtää käytettäväksi tulo- ja menoarvioon ottamisvuotta seuraavien kolmen varainhoitovuoden aikana, jollei tulo- ja
menoarviossa asianomaisen siirtomäärärahan kohdalla ole määrätty, että siirtomääräraha voidaan siirtää käytettäväksi vain seuraavan varainhoitovuoden aikana.Tästä syystä kehystaulukkoon
on lisätty siirtomäärärahan luonteen takia sarake Toimintamenojen käyttö/vuosi. Varainhoitovuoden päätyttyä käyttämätön osa siirtomäärärahasta voidaan siirtää seuraavalle
varainhoitovuodelle käytettäväksi. Siirtomäärärahan siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Se on kyseisen tilikauden talousarviomeno, mutta liikekirjanpidon meno vasta todellisena
käyttövuonna. Siirtomäärärahaa voidaan siten käyttää useampi vuotisten hankkeiden toteuttamiseen.
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VTV

Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen ennuste pl. lomarahojen vaihdot (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Tavoite - Ennuste pl. lomarahojen vaihdot
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Htv: tavoite-ennuste
Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 18 % 25 16 % 22,2 0,2 22,0 16 % 22 16 % 22 16 % 22 16 % 22
Tilintarkastus 21 % 29 21 % 28,4 0,2 26,7 19 % 27 19 % 27 19 % 27 19 % 27
Laillisuustarkastus 5 % 7 5 % 6,8 0,1 8,5 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9
Finanssipolitiikan tarkastus 3 % 4 2 % 3,0 0,0 2,6 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3
Finassipolitiikan valvonta 1 % 1 2 % 2,1 0,0 2,1 2 % 2 2 % 2 2 % 2 2 % 2
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 3 % 4 3 % 4,4 0,0 6,6 3 % 4 3 % 4 3 % 4 4 % 6
Eduskuntaraportointi 2 % 3 2 % 3,3 0,0 3,3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3
Johtaminen ulkoinen 14 % 19 14 % 19,8 0,1 19,8 14 % 20 14 % 20 14 % 20 15 % 20
Kantelut 1 % 2 1 % 1,5 0,0 1,5 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1
Muut ulkoiset suoritteet 8 % 12 9 % 12,1 0,1 11,9 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12
Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 25 % 35 25 % 34,7 0,2 33,4 25 % 35 25 % 35 25 % 35 24 % 33
Yhteensä 100 % 141 100 % 138,0 1,0 138,0 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 138

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 7 % 6 6 % 6 6 % 6 6 % 6 6 % 6 7 % 6 7 % 6
Päälliköt 15 % 17 14 % 15 13 % 15 14 % 15 13 % 15 14 % 15 14 % 15
Johtavat/neuvokset 58 % 77 60 % 82 60 % 83 61 % 84 61 % 84 61 % 81 59 % 77
Ylitarkastajat 9 % 17 9 % 16 9 % 17 8 % 15 8 % 15 8 % 15 8 % 15
Assistentit 10 % 24 11 % 26 11 % 26 11 % 26 11 % 26 11 % 26 11 % 26
Yhteensä 100 % 140 100 % 146 100 % 147 100 % 146 100 % 146 100 % 143 100 % 139

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 6 4 %
Päälliköt 15 10 %
Johtavat/neuvokset 67 46 %
Ylitarkastajat 23 16 %
Assistentit 27 19 %
Yhteensä 138 100 %

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)
* Vuosina 2019 ja 2020 on viraston määrärahakehyksessä yksiköille kohdentamatonta varausta palkkauksiin ja palkkioihin.

12 655 652 12 429 445
12 079 344 12 079 345

-576 308 -350 100
143,0 139,4
138,0 138,0

-5,0 -1,4
138,0

-8,3

1 6 3

Tavoite VTV 2020-strategia:

12 639 606
12 806 085

-785 698
146,3

2018
13 034 490
12 865 041
12 079 343

2019 2020
12 822 343 12 593 156

1 1 3 0

-1,5
138,0
145,8

12 079 342 12 079 342 12 079 342 12 079 342

139,0 138,0 138,0
140,5

-560 264

-8,1 -9,4 -7,8

146,1 147,4

12 313 587 12 658 498 12 813 572

-74 168 -414 596 -567 653

12 153 510 12 493 938 12 646 995

2014 2015 2016 2017
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JOHDON TUKI

Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus ennuste - tavoite
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 6 % 0,8 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Tilintarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Laillisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan tarkastus 31 % 4,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0,0 6 % 0,4 6 % 0,4 6 % 0,4 6 % 0,4 6 % 0,4 6 % 0,4
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 % 0,0 0 % 0,0 3 % 0,2 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Eduskuntaraportointi 8 % 1,0 14 % 1,0 14 % 1,0 14 % 1,0 14 % 1,0 14 % 1,0 14 % 1,0
Johtaminen ulkoinen 13 % 1,7 25 % 1,8 26 % 1,8 25 % 1,8 25 % 1,8 25 % 1,8 32 % 2,3
Kantelut 4 % 0,5 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Muut ulkoiset suoritteet 15 % 2,0 28 % 2,0 22 % 1,5 28 % 2,0 28 % 2,0 28 % 2,0 28 % 2,0
Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 23 % 3,0 28 % 2,0 29 % 2,0 28 % 2,0 28 % 2,0 28 % 2,0 21 % 1,5
Yhteensä 100 % 13 100 % 7 100 % 7 100 % 7 100 % 7 100 % 7 100 % 7

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Päälliköt 24 % 2,0 42 % 2,0 44 % 2,0 44 % 2,0 44 % 2,0 44 % 2,0 44 % 2,0
Johtavat/neuvokset 33 % 3,2 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Ylitarkastajat 10 % 1,4 1 % 0,1 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Assistentit 33 % 5,1 57 % 5,0 56 % 5,0 56 % 5,0 56 % 5,0 56 % 5,0 56 % 5,0
Yhteensä 100 % 11,7 100 % 7,1 100 % 7,0 100 % 7,0 100 % 7,0 100 % 7,0 100 % 7,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (eurot, htv, % htv:sta)
Ylin johto
Päälliköt
Johtavat/neuvokset
Ylitarkastajat
Assistentit
Yhteensä

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)

7 7 7
7,0

473 054

2019 2020
482 562

2018

13
11,7 7,1 7,0

855 163 482 460 468 370

2014 2015 2016

7
7,0 7,0

7 7
7,0

484 649
2017

473 054
482 562 484 649477 784

855 163 482 460 468 370 477 784



TILINTARKASTUS JA LAILLISUUSTARKASTUS

Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus tavoite - ennuste
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Työaikajakauma toiminnoittain (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2
Tilintarkastus 50 % 29,0 49 % 28,4 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7
Laillisuustarkastus 10 % 5,8 10 % 5,8 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5
Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0,0 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9
Eduskuntaraportointi 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2
Johtaminen ulkoinen 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0
Kantelut 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Muut ulkoiset suoritteet 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2
Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7
Yhteensä 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylijohtajat 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0
Päälliköt 13 % 6,0 12 % 5,4 11 % 5,0 11 % 5,0 11 % 5,0 12 % 5,0 12 % 5,0
Johtavat/neuvokset 72 % 40,5 71 % 41,3 72 % 42,3 73 % 43,0 73 % 42,3 71 % 39,0 70 % 37,0
Ylitarkastajat 8 % 5,6 8 % 5,9 9 % 7,0 8 % 6,0 8 % 6,0 8 % 6,0 9 % 6,0
Assistentit 4 % 4,6 6 % 6,5 6 % 6,0 6 % 6,0 6 % 6,0 6 % 6,0 6 % 6,0
Yhteensä 100 % 57,7 100 % 60,1 100 % 61,3 100 % 61,0 100 % 60,3 100 % 57,0 100 % 55,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylijohtaja 1 2 %
Päälliköt 5 9 %
Johtavat/neuvokset 34 59 %
Ylitarkastajat 12 21 %
Assistentit 6 10 %
Yhteensä 0 0 58 100 %

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)

0 1 1

58

10

58
57,7 60,1

58 58

5 446 296

-39 831 -218 605 -299 308
61,3

-295 412

2014 2015 2016

5 187 737 5 095 908 5 146 988 5 203 363
5 227 568

2017
5 314 513 5 498 775

2018
5 489 152
5 074 874
-414 277

4 962 347 4 853 447
-278 287 -249 067

57,0 55,0

2019 2020
5 240 634 5 102 514

58
61,0

58

6 0

60,3
58

Tavoite VTV2020-strategia:



Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus tavoite - ennuste
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 46 % 23,0 40 % 21,0 40 % 20,8 40 % 20,9 40 % 20,9 40 % 20,9 40 % 20,9
Tilintarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Laillisuustarkastus 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0
Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0,0 6 % 3,0 5 % 2,6 6 % 3,0 6 % 3,0 6 % 3,0 5 % 2,6
Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 % 0,0 1 % 0,5 4 % 2,1 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 4 % 2,0
Eduskuntaraportointi 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0
Johtaminen ulkoinen 15 % 7,5 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8
Kantelut 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0
Muut ulkoiset suoritteet 15 % 7,5 14 % 7,5 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8 15 % 7,8
Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 18 % 9,0 18 % 9,2 15 % 7,9 18 % 9,5 18 % 9,5 18 % 9,5 15 % 7,9
Yhteensä 100 % 50,0 100 % 52,0 100 % 52,0 100 % 52,0 100 % 52,0 100 % 52,0 100 % 52,0

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 4 % 1,3 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0
Päälliköt 14 % 5,5 11 % 5,0 11 % 5,0 12 % 5,0 11 % 5,0 11 % 5,0 12 % 5,0
Johtavat/neuvokset 65 % 32,2 71 % 39,0 71 % 39,1 71 % 38,8 72 % 40,0 72 % 40,0 71 % 38,4
Ylitarkastajat 15 % 9,7 12 % 9,3 12 % 9,0 12 % 9,0 12 % 9,0 12 % 9,0 12 % 9,0
Assistentit 2 % 1,8 2 % 2,3 3 % 3,0 3 % 3,0 3 % 3,0 3 % 3,0 3 % 3,0
Yhteensä 100 % 50,5 100 % 56,6 100 % 57,2 100 % 56,8 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 56,4

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 1,0 2 %
Päälliköt 5,0 10 %
Johtavat/neuvokset 31,0 60 %
Ylitarkastajat 11,0 21 %
Assistentit 4,0 8 %
Yhteensä 52 100 %

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)

5 146 243

52 5250

4 568 877 4 901 514 4 877 898

57,2
-34 337

50,5 56,6

4 603 214 5 097 505

-195 991 -268 345

0 2 01

2014 2015 2016
TULOKSELLISUUSTARKASTUS JA FINANSSIPOLITIIKAN TARKASTUS
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4 977 209
-371 421
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52

5 129 208
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4 864 356

2019 2020
5 363 035 5 259 634

0 3

5 036 333
-223 302

56,4
52

5 113 536
-249 498
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Tavoite VTV2020-strategia:



HALLINTOYKSIKKÖ

Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus tavoite - ennuste
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Tilintarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Laillisuustarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 7 % 1 7 % 1 9 % 1,4 7 % 1 7 % 1 7 % 1 7 % 1
Eduskuntaraportointi 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Johtaminen ulkoinen 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5
Kantelut 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Muut ulkoiset suoritteet 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5
Sisäiset suoritteet 87 % 13 87 % 13 84 % 12,6 87 % 13 87 % 13 87 % 13 87 % 13
Yhteensä 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 13 % 1,0 13 % 1,0 13 % 1,0 13 % 1,0 13 % 1,0 14 % 1,0 13 % 1,0
Päälliköt 20 % 2,0 20 % 2,0 21 % 2,0 21 % 2,0 21 % 2,0 22 % 2,0 21 % 2,0
Johtavat/neuvokset 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Ylitarkastajat 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Assistentit 67 % 12,4 67 % 12,3 66 % 12,0 66 % 12,0 66 % 12,0 64 % 12,0 66 % 12,0
Yhteensä 100 % 15,4 100 % 15,3 100 % 15,0 100 % 15,0 100 % 15,0 100 % 15,0 100 % 15,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto
Päälliköt
Johtavat/neuvokset
Ylitarkastajat
Assistentit
Yhteensä

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)

993 235
997 999 993 235

2014 2015 2016

15

2017
998 279

985 283 998 279
985 283

997 999

15,0
15 15 15

15,4 15,3 15,0 15,0
15

2018
1 005 087
1 005 087

2019 2020
1 015 138 1 023 254
1 015 138 1 023 254

15,0 15,0
15 15



FINANSSIPOLITIIKAN VALVONTA

Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus ennuste - tavoite
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Tilintarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Laillisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan valvonta 48 % 1,1 38 % 1,1 38 % 1,1 38 % 1,1 38 % 1,1 38 % 1,1 38 % 1,1
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Eduskuntaraportointi 0 % 0,0 3 % 0,1 3 % 0,1 3 % 0,1 3 % 0,1 3 % 0,1 3 % 0,1
Johtaminen ulkoinen 43 % 1,0 34 % 1,0 34 % 1,0 34 % 1,0 34 % 1,0 34 % 1,0 34 % 1,0
Kantelut 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Muut ulkoiset suoritteet 0 % 0,0 14 % 0,4 14 % 0,4 14 % 0,4 14 % 0,4 14 % 0,4 14 % 0,4
Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 9 % 0,2 10 % 0,3 10 % 0,3 10 % 0,3 10 % 0,3 10 % 0,3 10 % 0,3
Yhteensä 100 % 2 100 % 3 100 % 3 100 % 3 100 % 3 100 % 3 100 % 3

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 9 % 0,2 31 % 1,0 32 % 1,0 40 % 1,0 40 % 1,0 40 % 1,0 40 % 1,0
Päälliköt 43 % 0,8 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Johtavat/neuvokset 48 % 1,2 50 % 2,0 48 % 2,0 60 % 2,0 60 % 2,0 60 % 2,0 60 % 2,0
Ylitarkastajat 0 % 0,0 19 % 1,0 20 % 1,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Assistentit 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Yhteensä 100 % 2,2 100 % 4,0 100 % 4,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (eurot, htv, % htv:sta)
Ylin johto 1 0 0 0 0
Päälliköt 0 0 0 0 0
Johtavat/neuvokset 2 0 0 0 0
Ylitarkastajat 0 0 0 0 0
Assistentit 0 0 0 0 0
Yhteensä 3 0 0 0 0

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)

0 0
1

0 0 0 0 0

3,0 3,0 3,0
3 3 3 3

2,2 4,0 4,0 3,0
3 3

285 157 287 289211 618 351 667 344 380 279 539 282 334

2018 2019 2020
211 618 351 667 344 380 279 539 282 334

2014 2015 2016 2017
285 157 287 289



PÄÄJOHTAJA, JT:N YLIJOHTAJA, KV.- JA LAATUKOORDINAATTORI

Henkilöstökulujen ennuste (€)
Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus tavoite - ennuste
Htv-ennuste (htv = 180 htp)
Htv-tavoite (htv=180 htp)
Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Tilintarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Laillisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Eduskuntaraportointi 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Johtaminen ulkoinen 55 % 1,7 55 % 1,7 55 % 1,7 55 % 1,7 55 % 1,7 55 % 1,7 55 % 1,7
Kantelut 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5
Muut ulkoiset suoritteet 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5
Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5 15 % 0,5
Yhteensä 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto 95 % 2,8 71 % 2,0 71 % 2,0 71 % 2,0 71 % 2,0 71 % 2,0 71 % 2,0
Päälliköt 5 % 0,2 29 % 1,0 29 % 1,0 29 % 1,0 29 % 1,0 29 % 1,0 29 % 1,0
Johtavat/neuvokset 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Ylitarkastajat 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Assistentit 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0
Yhteensä 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0 100 % 3,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)
Ylin johto
Päälliköt
Johtavat/neuvokset
Ylitarkastajat
Assistentit
Yhteensä

Eläköitymiset (htv)
Pysyvät rekrytoinnit (htv)
Pysyvät sisäiset siirrot (htv)

3,0
3 3 3 3

3,0 3,0 3,0

20172014 2015 2016
427 230418 024 419 119 423 000

0 0 0 0

418 024 419 119 423 000 427 230

3

0

2018
431 502
431 502

3,0

2019 2020
435 817 435 817
435 817 435 817

3,0 3,0
3 3

0 0



VTV 2015 2016
htv = 180 htp
Eduskuntaraportointi, htv raami 3,3 3,3
Kohdennettu toiminnoille, htv 2,5 2,4
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,8 1,0

Eduskuntakertomukset 335 335
Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot 58 58
PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle 60 30
Yhteensä, htp 453 423

Ulkoinen johtaminen, htv raami 19,6 19,6
Kohdennettu toiminnoille, htv 16,5 16,3
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 3,1 3,3

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen 2 244 2 249
VTV johtoryhmätyö* 178 178
Pääjohtajan henkilöstöinfot 274 273
Laaturyhmä 77 77
ITAR 33 33
VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa 54 23
Neuvottelukunta 41 41
Tieteellinen neuvosto 15 15
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 54 40
Yhteensä, htp 2 970 2 929

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 12,1 11,9
Kohdennettu toiminnoille, htv 7,9 7,9
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 4,3 4,0

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin jne.) 477 477
Kantelut 242 245
EUROSAI 110 112
Asiakaslehti ja uutiskirjeet 70 65
Peer review:t 0 0
Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö 45 45
WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions 20 20
INTOSAI Key National Indicators 10 10
INTOSAI WGEA 10 10
EU CC Fiscal Policy Audit 50 50
INTOSAI WG Public Debt 50 60
EU CC alainen muu yhteistyö 40 45
EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen 40 40
IFI-yhteistyö 32 32
Muu kv-yhteistyö, ulkoinen 217 212
Yhteensä, htp 1 413 1 423

Sisäiset suoritteet, htv raami 34,7 33,0
Kohdennettu toiminnoille, htv 25,1 22,7
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 9,6 10,3

Yksikön varaus sisäinen johtaminen 1 057 1 057
Osaamisen kehittäminen 1 557 1 552
VTV-strategiatyön toimeenpano 111 81
KEUTAR 30 30
VTV:n standardivalmisteluryhmä 25 25
Kansainvälisten standardien seuranta 40 25
Tietoturvaryhmä 25 25
Sisäisen viestinnän verkosto 30 30
Viraston yt-kokoukset 185 184
Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 142 141
Sisäinen tarkastus 10 10
Työsuojelu 45 45
Luottamusmiestoiminta 40 50
Viraston kehittämishankkeet 111 110
Visuaalisen ilmeen uudistus 70 20
Verkkopalvelun uudistus 70 50
Intranet-uudistus sis. SharePoint 170 70
Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä 219 42
Yksikön kehittämishankkeet 577 546
Yhteensä htp 4 514 4 093

PVR-valvonta, htv raami 4,4 6,4
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 4,4 6,4

PVR-valvontatehtävät 1 1
Yhteensä htp 1 1

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt Takaisin liitteet -listalle



JOHDON TUKI 2015 2016

htv = 180 htp

Eduskuntaraportointi, htv raami 1,0 1,0

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,9 0,9

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,1 0,1

Eduskuntakertomukset 150 150

Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot

PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle 10 10

Yhteensä, htp 160 160

Raami, htp 180 180

Ulkoinen johtaminen, htv raami 1,8 1,8

Kohdennettu toiminnoille, htv 1,0 0,9

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,8 0,9

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen 100 100

VTV johtoryhmätyö*** 22 22

Pääjohtajan henkilöstöinfot 15 15

Laaturyhmä

ITAR

VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa 20 10

Neuvottelukunta 3 3

Tieteellinen neuvosto

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 20 10

Hanke X

Yhteensä, htp 180 160

Raami, htp 324 324

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 2,0 1,5

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,7 0,7

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 1,3 0,8

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin)* 30 30

Kantelut

EUROSAI 35 35

Asiakaslehti ja uutiskirjeet 30 30

Peer review:t

Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö

WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions

INTOSAI Key National Indicators

INTOSAI WGEA

EU CC Fiscal Policy Audit

INTOSAI WG Public Debt

EU CC alainen muu yhteistyö

EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen 15 10

IFI-yhteistyö

Muu kv-yhteistyö, ulkoinen 20 20

Yhteensä, htp 130 125

Raami, htp 360 270

Sisäiset suoritteet, htv raami 2,0 2,0

Kohdennettu toiminnoille, htv 3,1 2,2

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv -1,1 -0,2

Yksikön varaus sisäinen johtaminen** 215 215

Osaamisen kehittäminen 80 80

VTV-strategiatyön toimeenpano 40 10

KEUTAR

VTV:n standardivalmisteluryhmä

Kansainvälisten standardien seuranta 5 5

Tietoturvaryhmä

Sisäisen viestinnän verkosto 15 15

Viraston yt-kokoukset 7 7

Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 7 7

Sisäinen tarkastus

Työsuojelu

Luottamusmiestoiminta

Viraston kehittämishankkeet

Visuaalisen ilmeen uudistus 60 20

Verkkopalvelun uudistus 50 30

Intranet-uudistus sis. SharePoint 50 0

Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä 20

Yksikön kehittämishankkeet

Yhteensä htp 549 389

Raami, htp 360 360

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta, htv raami 0,0

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

PVR-valvontatehtävät

Yhteensä htp 0 0

Raami, htp 0 0

* Sisältää myös viraston oikeudelliset asiantuntijatehtävät

** Sisältää myös pääjohtajan assistentin 150 htp.

*** Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt



TILINTARKASTUS JA LAILLISUUSTARKASTUS 2015 2016
htv = 180 htp
Eduskuntaraportointi, htv raami 1,2 1,2
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,5 0,3
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,7 0,9

Eduskuntakertomukset 30 30
Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot 10 10
PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle 50 20
Yhteensä, htp 90 60
Raami, htp 216 216

Ulkoinen johtaminen, htv raami 7,0 7,0
Kohdennettu toiminnoille, htv 4,6 4,6
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 2,4 2,4

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen 600 600
VTV johtoryhmätyö* 100 100
Pääjohtajan henkilöstöinfot 50 50
Laaturyhmä 20 20
ITAR 20 20
VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa 10 10
Neuvottelukunta 5 5
Tieteellinen neuvosto
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 20 20
Hanke X
Yhteensä, htp 825 825
Raami, htp 1 260 1 260

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 1,2 1,2
Kohdennettu toiminnoille, htv 1,2 1,3
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 -0,1

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin jne.) 100 100
Kantelut 5 5
EUROSAI
Asiakaslehti ja uutiskirjeet 10 10
Peer review:t
Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö 20 20
WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions
INTOSAI Key National Indicators
INTOSAI WGEA
EU CC Fiscal Policy Audit
INTOSAI WG Public Debt 10 20
EU CC alainen muu yhteistyö
EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen 15 20
IFI-yhteistyö
Muu kv-yhteistyö, ulkoinen 50 50
Yhteensä, htp 210 225
Raami, htp 216 216

Sisäiset suoritteet, htv raami 9,7 9,7
Kohdennettu toiminnoille, htv 8,6 8,5
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 1,1 1,2

Yksikön varaus sisäinen johtaminen 200 200
Osaamisen kehittäminen 600 600
VTV-strategiatyön toimeenpano 30 30
KEUTAR 5 5
VTV:n standardivalmisteluryhmä
Kansainvälisten standardien seuranta 15
Tietoturvaryhmä 5 5
Sisäisen viestinnän verkosto 5 5
Viraston yt-kokoukset 50 50
Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 60 60
Sisäinen tarkastus 10 10
Työsuojelu 45 45
Luottamusmiestoiminta 10 10
Viraston kehittämishankkeet
Visuaalisen ilmeen uudistus 
Verkkopalvelun uudistus
Intranet-uudistus sis. SharePoint
Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä 10 10
Yksikön kehittämishankkeet 500 500
Yhteensä htp 1 545 1 530
Raami, htp 1746 1746

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta, htv raami 2,9 2,9
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 2,9 2,9

PVR-valvontatehtävät
Yhteensä htp 0 0
Raami, htp 522 522

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt



TULOKSELLISUUSTARKASTUS JA FINANSSIPOLITIIKAN TARKASTUS 2015 2016
htv = 180 htp
Eduskuntaraportointi, htv raami 1,0 1,0
Kohdennettu toiminnoille, htv 1,0 1,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Eduskuntakertomukset 140 140
Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot 40 40
PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle 0 0
Yhteensä, htp 180 180
Raami, htp 180 180

Ulkoinen johtaminen, htv raami 7,8 7,8
Kohdennettu toiminnoille, htv 7,5 7,3
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,3 0,5

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen 1 080 1 080
VTV johtoryhmätyö* 36 36
Pääjohtajan henkilöstöinfot 111 110
Laaturyhmä 32 32
ITAR 13 13
VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa 20 0
Neuvottelukunta 30 30
Tieteellinen neuvosto 10 10
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 10 10
Hanke X 0 0
Yhteensä, htp 1 342 1 321
Raami, htp 1404 1404

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 7,5 7,8
Kohdennettu toiminnoille, htv 4,4 4,4
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 3,1 3,4

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin jne.) 217 217
Kantelut 210 210
EUROSAI 50 50
Asiakaslehti ja uutiskirjeet 20 20
Peer review:t 0 0
Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö 25 25
WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions 20 20
INTOSAI Key National Indicators 10 10
INTOSAI WGEA 10 10
EU CC Fiscal Policy Audit 50 50
INTOSAI WG Public Debt 40 40
EU CC alainen muu yhteistyö 30 30
EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen 10 10
IFI-yhteistyö
Muu kv-yhteistyö, ulkoinen 100 100
Yhteensä, htp 792 792
Raami, htp 1350 1404

Sisäiset suoritteet, htv raami 9,2 7,9
Kohdennettu toiminnoille, htv 9,2 7,9
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus sisäinen johtaminen 204 204
Osaamisen kehittäminen 692 687
VTV-strategiatyön toimeenpano 21 21
KEUTAR 15 15
VTV:n standardivalmisteluryhmä 25 25
Kansainvälisten standardien seuranta 10 10
Tietoturvaryhmä 10 10
Sisäisen viestinnän verkosto 10 10
Viraston yt-kokoukset 111 110
Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 56 55
Sisäinen tarkastus 0 0
Työsuojelu 0 0
Luottamusmiestoiminta 30 40
Viraston kehittämishankkeet 111 110
Visuaalisen ilmeen uudistus 10 0
Verkkopalvelun uudistus
Intranet-uudistus sis. SharePoint 100 50
Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä 189 32
Yksikön kehittämishankkeet 67 36
Yhteensä htp 1 661 1 415
Raami, htp 1 656 1 422

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta, htv raami 0,5 2,1
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,5 2,1

PVR-valvontatehtävät
Yhteensä htp 0 0
Raami, htp 90 378

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt



HALLINTOYKSIKKÖ 2015 2016
htv = 180 htp
Eduskuntaraportointi, htv raami 0,0 0,0
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Eduskuntakertomukset
Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot
PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle
Yhteensä, htp 0 0
Raami, htp 0 0

Ulkoinen johtaminen, htv raami 0,5 0,5
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,5 0,5
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen
VTV johtoryhmätyö*
Pääjohtajan henkilöstöinfot 90,0 90,0
Laaturyhmä
ITAR
VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa
Neuvottelukunta
Tieteellinen neuvosto
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi
Hanke X
Yhteensä, htp 90 90
Raami, htp 90 90

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 0,5 0,5
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,5 0,5
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin jne.) 90 90
Kantelut
EUROSAI
Asiakaslehti ja uutiskirjeet
Peer review:t
Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö
WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions
INTOSAI Key National Indicators
INTOSAI WGEA
EU CC Fiscal Policy Audit
INTOSAI WG Public Debt
EU CC alainen muu yhteistyö
EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen
IFI-yhteistyö
Muu kv-yhteistyö, ulkoinen
Yhteensä, htp 90 90
Raami, htp 90 90

Sisäiset suoritteet, htv raami 13,0 12,6
Kohdennettu toiminnoille, htv 3,4 3,4
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 9,6 9,2

Yksikön varaus sisäinen johtaminen 360 360
Osaamisen kehittäminen 150 150
VTV-strategiatyön toimeenpano 15 15
KEUTAR
VTV:n standardivalmisteluryhmä
Kansainvälisten standardien seuranta
Tietoturvaryhmä 10 10
Sisäisen viestinnän verkosto
Viraston yt-kokoukset 10 10
Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 15 15
Sisäinen tarkastus
Työsuojelu
Luottamusmiestoiminta
Viraston kehittämishankkeet
Visuaalisen ilmeen uudistus 
Verkkopalvelun uudistus 20 20
Intranet-uudistus sis. SharePoint 20 20
Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä
Yksikön kehittämishankkeet 10 10
Yhteensä htp 610 610
Raami, htp 2 340 2 268

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta, htv raami 1,0 1,4
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0



Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 1,0 1,4
PVR-valvontatehtävät 1 1
Yhteensä htp 1 1
Raami, htp 180 252

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt



YLEISJOHTO 2015 2016
htv = 180 htp
Eduskuntaraportointi, htv raami 0,0 0,0
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Eduskuntakertomukset 5 5
Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot
PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle
Yhteensä, htp 5 5
Raami, htp 0 0

Ulkoinen johtaminen, htv raami 1,5 1,5
Kohdennettu toiminnoille, htv 2,0 2,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen 300 300
VTV johtoryhmätyö* 20 20
Pääjohtajan henkilöstöinfot 5,0 5,0
Laaturyhmä 25 25
ITAR
VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa 3 3
Neuvottelukunta
Tieteellinen neuvosto
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi
Hanke X
Yhteensä, htp 353 353
Raami, htp 270 270

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 0,5 0,5
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,5 0,5
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin jne.)
Kantelut 27 30
EUROSAI 25 27
Asiakaslehti ja uutiskirjeet 10 5
Peer review:t
Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö
WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions
INTOSAI Key National Indicators
INTOSAI WGEA
EU CC Fiscal Policy Audit
INTOSAI WG Public Debt
EU CC alainen muu yhteistyö 10 15
EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen
IFI-yhteistyö
Muu kv-yhteistyö, ulkoinen 15 10
Yhteensä, htp 87 87
Raami, htp 90 90

Sisäiset suoritteet, htv raami 0,5 0,5
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,5 0,5
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus sisäinen johtaminen 60 60
Osaamisen kehittäminen 5 5
VTV-strategiatyön toimeenpano 5 5
KEUTAR 10 10
VTV:n standardivalmisteluryhmä
Kansainvälisten standardien seuranta 10 10
Tietoturvaryhmä
Sisäisen viestinnän verkosto
Viraston yt-kokoukset 4 4
Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 1 1
Sisäinen tarkastus
Työsuojelu
Luottamusmiestoiminta
Viraston kehittämishankkeet
Visuaalisen ilmeen uudistus
Verkkopalvelun uudistus
Intranet-uudistus sis. SharePoint
Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä
Yksikön kehittämishankkeet
Yhteensä htp 95 95
Raami, htp 90 90

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta, htv raami 0,0 0,0
Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0
Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

PVR-valvontatehtävät
Yhteensä htp 0 0
Raami, htp 0 0

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt



FINANSSIPOLITIIKAN VALVONTA 2015 2016

htv = 180 htp

Eduskuntaraportointi, htv raami 0,1 0,1

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,1 0,1

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Eduskuntakertomukset 10 10

Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja lausunnot 8 8

PVR-kertomukset ja raportointi eduskunnalle

Yhteensä, htp 18 18

Raami, htp 18 18

Ulkoinen johtaminen, htv raami 1,0 1,0

Kohdennettu toiminnoille, htv 1,0 1,0

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus tarkastus- ja asiantuntijatyön johtamiseen 164 169

VTV johtoryhmätyö*

Pääjohtajan henkilöstöinfot 3,0 3,0

Laaturyhmä

ITAR

VTV-tarkastusohjeiden yleinen osa 1

Neuvottelukunta 3 3

Tieteellinen neuvosto 5 5

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 4

Hanke X

Yhteensä, htp 180 180

Raami, htp 180 180

Muut ulkoiset suoritteet, htv raami 0,4 0,4

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,6 0,6

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv -0,2 -0,2

Yksikön varaus asiantuntijatyölle (lausunnot, osallistuminen työryhmiin jne.) 40 40

Kantelut

EUROSAI

Asiakaslehti ja uutiskirjeet

Peer review:t

Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö

WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions

INTOSAI Key National Indicators

INTOSAI WGEA

EU CC Fiscal Policy Audit

INTOSAI WG Public Debt

EU CC alainen muu yhteistyö

EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen

IFI-yhteistyö 32 32

Muu kv-yhteistyö, ulkoinen 32 32

Yhteensä, htp 104 104

Raami, htp 72 72

Sisäiset suoritteet, htv raami 0,3 0,3

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,3 0,3

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

Yksikön varaus sisäinen johtaminen 18 18

Osaamisen kehittäminen 30 30



VTV-strategiatyön toimeenpano

KEUTAR

VTV:n standardivalmisteluryhmä

Kansainvälisten standardien seuranta

Tietoturvaryhmä

Sisäisen viestinnän verkosto

Viraston yt-kokoukset 3 3

Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet 3 3

Sisäinen tarkastus

Työsuojelu

Luottamusmiestoiminta

Viraston kehittämishankkeet

Visuaalisen ilmeen uudistus

Verkkopalvelun uudistus

Intranet-uudistus sis. SharePoint

Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä

Yksikön kehittämishankkeet

Yhteensä htp 54 54

Raami, htp 54 54

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta, htv raami 0,0 0,0

Kohdennettu toiminnoille, htv 0,0 0,0

Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 0,0 0,0

PVR-valvontatehtävät

Yhteensä htp 0 0

Raami, htp 0 0

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt
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LIITE 5 STRATEGINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

1 Osaamisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet 

Joustava työntekokulttuuri tukee työn ja osaamisen johtamisen tuloksellisuutta. Joustavuus ilmenee 
myös koulutuksissa ja osaamisen kehittämisessä mahdollistamalla erilaiset osaamisen kehittämisen 
muodot, keinot ja välineet. VTV:ssa käytettyjä osaamisen johtamisen ja kehittämisen muotoja ja väli-
neitä ovat sisäisen ja ulkoisen henkilöstökoulutuksen lisäksi kehittämiskeskustelut ja henkilökohtaiset 
kehittämissuunnitelmat (HEKS), pidemmän aikavälin koulutusohjelmat, rotaatio, tehtäväkierto, virka-
miesvaihto ja perehdytysohjelma. 

Tarkastusviraston osaamisalueet on jaoteltu kuuteen pääalueeseen, jotka määrittävät osaamisen joh-
tamisen ja strategisen suunnittelun painopistealueet. 

2 Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat (HEKS) 

Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat (HEKS) laaditaan kehittämiskeskusteluissa ja osaamisalueita 
käytetään HEKSien laadinnan pohjana. Tarkoituksena on taata jokaisen virastolaisen henkilökohtaisen 
kehittymissuunnitelman kautta mahdollisuus pidemmän tähtäimen osaamisen kehittämiseen, jotka 
edesauttaa ammatillista kehittymistä työuran aikana. Samalla kehittämiskeskusteluissa liitetään yh-
teen henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien kautta koko viraston osaamisen johtamiskokonai-
suus. HEKSien toteuttamista edesautetaan viraston syventävillä koulutusohjelmilla. Sekä HEKSien että 
sisäisten koulutusohjelmien toteutus on alkuvaiheessa ja niitä molempia viedään eteenpäin ja kehite-
tään suunnittelukaudella saatujen kokemuksien kautta. 

Mikäli viraston koulutusinvestointi on hyvin merkittävä viraston ulkopuoliseen koulutusohjelmaan 
(esim. laajan tutkintoon johtavan koulutusohjelman suorittaminen), otetaan käyttöön koulutussitou-
mus (sitoutuminen lain sallimissa puitteissa toimimaan viraston palveluksessa tietyn ajan tai maksa-
maan osan koulutuksen kustannuksista). 
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3 Pidemmän aikavälin koulutusohjelmat 

Koulutusohjelmien toteutus alkaa kokonaisvaltaisesti vuonna 2015 ja jatkuu VTV2020-strategiakauden 
loppupuolelle saakka. Koulutusohjelmien pääpainopisteet keskittyvät kansainvälisiin ISSAI-
standardeihin ja VTV:n ohjeisiin, ICT:hen kautta linjan ja sen keskeisyyteen nopeasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä sekä tarkastusmenetelmiin ja niiden hyödyntämisen kehittämiseen laajasti tarkas-
tusalalla. Lisäksi keskitytään johtamisen kehittämiseen eri tasoilla ja useilla painopisteillä tulevina vuo-
sina sekä esimiestyön merkitykseen jokaisessa tarkastuksessa, työhyvinvoinnissa sekä suorituksen ja 
tuloksen johtamisessa. 

4 Rotaatio, tehtäväkierto ja virkamiesvaihto 

Tarkastuskohteiden osalta virastossa on linjattu tarkastusstandardien mukaisesti 7 vuotta rotaation 
maksimiajaksi (tarkastuskohteen vaihtaminen tulee toteuttaa vähintään 7 vuoden välein). 

Erityisosaamistarpeita voidaan täydentää ulkoisilla rekrytoinneilla sekä sisäisillä tehtäväkierroilla. Vas-
taavasti erityisosaamista voidaan kehittää virkamiesvaihdolla toisessa organisaatiossa. VTV voi tukea 
henkilöstön sisäistä ja ulkoista tehtäväkiertoa tai virkamiesvaihtoa, kun se tukee virkatehtävien hoi-
dossa tarvittavia tietotaitoja ja/ tai täydentää viraston osaamistavoitteita ja erityisosaamistarpeita. 
Tehtäväkierrosta ja virkamiesvaihdosta tulee ensisijaisesti keskustella esimiehen kanssa kehittämis-
keskustelussa. 

5 Perehdyttäminen 

Tarkastusviraston henkilöstörakennemuutoksen kautta virkarakennetta muutetaan kustannuksiltaan 
alhaisemmaksi. Osaamisen johtamisessa otetaan huomioon virkarakennemuutos ja tämä tulee huo-
mioida viraston ja yksiköiden suunnittelussa, työtapojen ja työnorganisoinnissa sekä uusien perehdy-
tyksessä. 

Rakennemuutoksen ja erityisosaamistarpeiden myötä henkilöstörekrytointien merkitys korostuu ja 
samalla suunnataan myös uusien tulokkaiden perehdytysohjelmaa, johon tarkennetaan perehdytys-
prosessi ja -opas.  

Tarkastusosaaminen Tarkastuskohde- ja toimintaympäristö Menetelmäosaaminen Toiminnallinen osaaminen Organisaatio-osaaminen

Os aamisa lue 1 Osaamis a lue 2 Osaamisa lue 3 Os aamisa lue 5 Osaamisa lue 6
Standardi - ja  ohjesarja  (JT 
pääjohtajan kans sa,  1.1)

Val tion ta loudenhoidon koulutusohjelma 
(TL, 2.1-2.9)

Tarkastus menetelmien 
koulutusohjelma  (TL, 3.1, 3.2, 5.9)

Viestinnän koulutusohjelma 
(JT/ viestintä ,  5.5, 5.6, 5.7, 6.4)

Mentoroinnin pi lottiohjelma 
(HY, 6)

Ti l intarkastuksen ja  
la i l l i s uus tarkastuksen 
koulutusohjelma (TL, 1.1, 1.3, 1.4)

ICT- ja  informaatiohal l innon 
koulutusohjelma (TF, 1.2.1)

Laskentatoimen koulutus ohjelma  
(TF, 2.4, 2.8, 3.2.4, 3.3.1, 5.9.4)

Henki lökohta i set ICT-ta idot - 
koulutusohjelma (HY/ICT, 5.8)

Tarkastus johtamisen 
koulutusohjelma  (JT 
pääjohtajan kans sa, 6.1)

Tuloksel l i suustarkastusosaamisen
 ja  s tandardien ohjelma, 
va l tionta loudel l . näkökulma (TF, 1.2)

Tietojärjes telmätarkas tuks en 
koulutusohjelma (TL, 2.15)

Laadul l i s et ja  määrä l l i set 
menetelmät- koulutusohjelma 
(TF, 3.4, 3.5)

Tarkastus-, tarkastuskohde- ja menetelmäkoulutusohjelmat Toiminnallinen ja organisaatiokoulutus

VTV:n koulutusohjelmat
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6 Osaamisen kehittymisen seuranta 

Osaamisen kehittymistä seurataan suunnitelmallisesti. Ammatillisen osaamista, sen kehittymistä ja 
koulutuksia seurataan vuosittain toteutuneiden koulutusten (koulutuskalenteri), koulutukseen osallis-
tuneiden (koulutusrekisteri), koulutukseen käytetyn työajan ja koulutuskustannusten osalta sekä kou-
lutusohjelmien vaikutusarvioinnin kautta. 

Lisäksi osaamisen kehittämistä ja kehittymistä seurataan vuosittain yksilötasolla kehittämis- ja suori-
tusarviointikeskusteluissa. VTV:n tulostavoitteessa 22: osaamistasoindeksillä seurataan koko viraston 
ja yksiköiden osaamisen kehittymistä pääosaamisalueilla, ja seuranta toteutetaan webropol-kyselyllä 
jokaiselle yksikköläiselle. 
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LIITE 6 REKRYTOINTISUUNNITELMA 

1 Sisäiset resurssimuutokset 

Tarkastusviraston vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on ollut viime vuosina vähäistä. Eläkkeelle 68 
vuoden perusteella jäädään seuraavasti: 

Vuonna 2014 virkavapauksia on myönnetty yhteensä 14 vakituisessa virkasuhteessa olevalle ja sijai-
suuksia toteutettu 6 htv. Vakituisessa virkasuhteessa olevia henkilöitä on tarkastusvirastossa vuoden 
2014 lokakuun alussa 142 henkilöä. 

2 Henkilöstövoimavarakehys ja rekrytointiesitykset 2015 

Vuosien 2015 – 2016 aikana vapautuvat resurssit kohdennetaan tarkastus-suunnitelmaan 2015 - 2019 
sisältyvän rekrytointisuunnitelman mukaisesti ja noudattamalla tarkastussuunnitelmaan sisältyvää 
henkilöstövoimavarakehystä. Yksittäistä rekrytointia päätettäessä otetaan huomioon Vierumäen re-
surssilinjaukset tarkastuslajikohtaisista rekrytointipainotuksista. 

Henkilöstövoimavarakehys 

Tarkastusviraston vakaus- ja tehokkuusohjelman mukaan VTV:n tehtävät pystytään hoitamaan 138 
htv:llä. Voimassa oleva strategiakauden henkilöstövoimavarojen suunnittelutavoite on virastotasolla 
138 htv. Henkilöstöresurssi-suunnittelussa virastotasolla ratkaisevaa on kokonaismääräraha (”eurot”). 
Yksiköille osoitetaan euromääräinen pohjaraami. Tämä yksiköiden euromääräinen pohjaraami muute-
taan yksikkötasoiseksi henkilötyövuositavoitteeksi ja virkarakennetavoitteeksi. Tätä kautta henkilötyö-
vuosimäärä elää euroraamin antamien mahdollisuuksien puitteissa.  

Rekrytointien painopisteet ja periaatteet 

Tarkastusviraston rekrytointien ja vapautuvien henkilöresurssien täyttämisen lähtökohtana on osaa-
misen johtamisessa ja kehittämisessä tunnistettu strateginen osaamisen lisäämisen, uudistamisen tai 
laajentamisen tarve. 

Määräaika inen 14
Vaki tuinen 128
Vaki tuinen vi rkavapaal la 14
Virkamiesva ihdossa  VTV:l lä 1
Kaikki yhteensä 157

Henki löstö Määrä   / Ti lanne 1.10.2014

Synt.vuos i Eläkevuos i VTV TL TF JT HY FV Kv-ja  lk.
1947 2015 1 1
1948 2016 3 1 2
1949 2017 0
1950 2018 1 1
1951 2019 6 6
1952 2020 3 3

Yhteensä 14 9 5 0 0 0 0

Eläköitymiset 2015–2020 henkilön täyttäessä 68 vuotta 2.10.2014
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Talousarvion mahdollistaessa kohdistetaan tulevat TF-yksikön rekrytoinnit poistuma ja tarkastussuun-
nitelma huomioiden erikseen päätettäessä menetelmäosaamisen ja kustannusvaikuttavuusosaamisen 
vahvistamiseksi. 

Kaikki mahdolliset rekrytoinnit vakinaisiin virkoihin tehdään tarkastusviraston yhteisiksi viroiksi. 

Periaatteena on, että ulkoisilla rekrytoinneilla täytetään sellaisia erityisosaamisen tarpeita, joita eii 
voida henkilöstökoulutuksella tai tehtävien uudelleen-järjestelyllä hoitaa. 

Virastossa eläköitymisten arviointiperusteena on käytetty sitä vuotta, jona henkilö täyttää 68 vuotta. 
Tällä tavoin arvioituna eläköitymiset tulevat ajoittumaan VTV2020-strategiakauden loppupuolelle, eri-
tyisesti vuosiin 2019 (6 eläköitymistä) ja 2020 (3 eläköitymistä). 

Tarkastusviraston rakennemuutoksen osalta on edetty siten, että syksyllä 2014 toteutuvat suunnitel-
lut rekrytoinnit tarkastus-, tilintarkastus- ja finanssi-hallintoassistenteiksi. Lisäksi VTV:n virkarakenne-
muutos ollaan saavuttamassa viraston keskijohdon osalta. Sen sijaan ylitarkastajien määrä on edelleen 
pieni verrattuna johtaviin tarkastajiin. 

Rekrytoinnit määräaikaisiin virkasuhteisiin 

Virkavapauksista aiheutuviin määrärahasäästöihin varaudutaan ottamalla määräaikaiseen virkasuh-
teeseen työntekijöitä. Määräaikaisten virkasuhteiden mahdollinen pituus tarkastustehtävissä on 1–3 
vuotta. Muissa tehtävissä pituus harkitaan tehtävän hoidon tarpeen mukaan. Määräaikaisia virkasuh-
teita suunnataan projektiluonteisiin tehtäviin tai tarvittavan erityisosaamisen hankkimiseen ja van-
hempainvapaiden sekä muiden palkattomien virkavapauksien hoitamiseen. Määräaikaista rekrytointia 
hyödynnetään myös tilanteessa, jossa tarkastusviraston sisäinen palveluntuotanto sitä vaatii mm. pi-
demmän poissaolon takia. 

Käynnissä olevat rekrytoinnit 

1. TL:ssä toteutetaan vakituinen tilintarkastusassistentin rekrytointi 1.11.2014 alkaen. Perustee-
na yksikössä toteutuva irtisanoutuminen 1.11.2014 alkaen. 

2. FV:ssä toteutetaan määräaikaisen (2 vuotta) ylitarkastajan rekrytointi 1.1.2015 alkaen.  

3. TF:ssa toteutetaan pysyvä tarkastussihteerin rekrytointi 1.11.2014 alkaen. 

Voimassa olevat rekrytointiluvat 

4. TF:ssä toteutetaan pysyvä rekrytointi johtavan finanssipolitiikan tarkastajan tehtävään 
1.12.2014 alkaen. 

Perustelu: Rekrytointilupa siirtyy FT:ltä TF:lle. Makroekonomisti. 

5. TF:ssä toteutetaan vakituinen ylitarkastajan rekrytointi (erityisosaamis-alue: ekonometriset 
menetelmät) 

6. TF:ssä tarkentuvaan tarkastustehtävään määräaikainen rekrytointi vuodelle 2015. 

7. TF: Taloustieteellinen osaaminen, vakituinen asiantuntija 2015 alkaen. 

8. TL:ssä toteutetaan johtavan tilintarkastajan virkavapaasijaisuus 1.8.2015–14.5.2017. 
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9. JT:ssä toteutetaan vakituinen rekrytointi viestintäassistentin tehtävään ajalle 1.1.2015 alkaen 
(nykyisen määräaikaisuuden vakinaistaminen). 

10. FV: finanssipolitiikan valvontaan ekonomisti, vakituinen johtava asiantuntija 1.8.2015 alkaen. 

11. TL: rekrytoidaan yksi vakituinen ylitarkastaja tai johtava tilintarkastaja 1.7.2015 lähtien ja yksi 
määräaikainen ylitarkastaja tai johtava tilintarkastaja ajalle 1.7.2016 - 31.6.2018 (jälkimmäinen 
ehdollisesti eläköitymisen toteutuessa) 

12. FV: rekrytoidaan vakituinen ylitarkastaja tai johtava asiantuntija alkaen 1.1.2016.  

13. TF: Virkamiesvaihto ETT:n kanssa, kesto 2 vuotta (Ei lisäkustannuksia). 

14. HY: virastomestarien kesälomasijainen. Kesto 3 htkk/vuosi.  

15. HY: ICT-henkilö sharepoint hankkeeseen. Kesto 3 htkk vuonna 2015. 

16. HY: ICT-henkilö tablettien käyttöönottoon. Kesto 1.11.2014–28.2.2015. 

17. TF: yliopistoharjoittelija. Kesto 6 htkk. 

18. JT: harjoittelija, jonka tehtävä kohdennetaan viestintään. Kesto 4 htkk. 

19. JT: harjoittelija, jonka tehtävä kohdennetaan osaamisen kehittämiseen ja johdon tuen tehtä-
viin. Kesto 4 htkk. 

3 Sisäiset tehtäväkierrot/kohdentumiset 

TL:n johtava tilintarkastaja tehtäväkierrossa finanssipolitiikan tarkastuksessa FV:ssa 08/2013-07/2015 
saakka. 

Tarkastusviraston yhteisiä oikeudellisia palveluita (johtava lainsäädäntöasiantuntija, TF) kohdennetaan 
johdon tuen koordinoimana yhteensä 20 htp JT:lle vuonna 2015. 

Johdon tuen yksikön finanssihallintoassistentin työpäiviä kohdennetaan vuonna 2015 60 htp finanssi-
politiikan valvontaan (FV). 
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1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi 

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja 
vaali- ja puoluerahoitusta. Viestinnän tehtävä on näiden ydintehtävien ja tarkastusviraston vaikutta-
vuuden tukeminen. 

Viestinnän suunnittelun perustan muodostaa tarkastusviraston strategia sekä siihen kytkeytyvä vies-
tinnän toimintapolitiikka, jotka yhdessä muodostavat viraston viestintästrategian. Vuositasolla vies-
tinnän päälinjaukset ja -tavoitteet asetetaan tässä tarkastussuunnitelman liitteenä olevassa viestintä-
suunnitelmassa. Siinä linjataan ne toimet, joilla pyritään saavuttamaan viestinnän strategiset tavoit-
teet. 

VTV2020-strategian mukaan tarkastusviraston perustehtävät ovat turvata eduskunnan valtiontalou-
dellista valtaa, valtion taloudenhoidon lainmukaisuutta, avoimuutta ja tuloksellisuutta sekä vaali- ja 
puoluerahoituksen avoimuutta sekä varmentaa oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden peri-
aatteiden toteutumista valtion taloudenhoidossa sekä vaali- ja puoluerahoituksessa. Viestinnän tehtä-
vänä on tukea erityisesti tiedon välittymistä eduskunnan ja valtionhallinnon suuntaan sekä varmistaa 
avoimuuden vaatimusten toteutumista. 

Viestinnän tavoitteet kuluvalla strategiakaudella ovat näistä tehtävistä juontuen: 

- Linjakas mediaviestintä 

- Avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa 

- Toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine 

- Laadukas raportointi ja julkaisutoiminnan hyvä hallinta 

- Ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut 

- Yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä 

Viestintäsuunnitelma on laadittu näistä tavoitteista lähtien ja toimenpiteiden priorisointi on tehty nii-
den pohjalta.  

Tarkastusvirastossa arvioidaan viestinnän onnistumista vuosittain vertaamalla toteutuneita toimenpi-
teitä ja niiden tuloksellisuutta edelliseen vuosisuunnitelmaan. Lisäksi kahden vuoden välein toteute-
taan kokonaisviestinnän tilaa mittaava KVAST-testi sekä sen tulosten vertailu aikaisempiin tuloksiin. 
Vuoden 2013 KVAST-testin suoritti neljä henkilöä, joiden tulosten keskiarvoksi tuli 13,1 (v. 2011: 13,5, 
2009: 12,5, v. 2007: 12,0). Seuraava KVAST-testi toteutetaan syksyllä 2015.  



 
 
 

2 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi 

Viestintä ja julkaisut -toiminto on sijoitettu tarkastusvirastossa johdon tuki -yksikköön.  

Vuonna 2014 viestintä ja julkaisut -ryhmässä on työskennellyt päätoimisesti viestintäpäällikkö, julkai-
susihteeri ja verkkojulkaisusuunnittelija sekä määräaikaisesti viestintäassistentti. Vuonna 2015 viestin-
tää hoidetaan edelleen samalla kokoonpanolla, mutta viestintäassistentti on vakinaistettu, mikä osal-
taan turvaa viraston viestintäpalvelujen jatkuvuutta.  



 
 
 

3 Ulkoinen viestintä 

Tarkastusviraston ulkoisen viestinnän tavoitteina on linjakkaan mediaviestinnän, laadukkaan rapor-
toinnin ja toimivien verkkopalveluiden avulla edistää viraston vaikuttavuutta sekä luotettavan ja ob-
jektiivisen tiedontuottajan mainetta. Tarkastusviraston mainetavoitteet ja toimintaperiaatteet me-
diasuhteissa on linjattu viraston mediapolitiikassa. 

Viestintä huolehtii pysyvästi viraston mediaviestinnästä, kuten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien to-
teutuksesta, julkaisuista, viraston verkkosivustoista, käännätyspalveluista sekä asiakaslehden julkai-
semisesta. Lisäksi viestintä järjestää viestintäkoulutusta sekä osallistuu sidosryhmätilaisuuksien ja se-
minaarien järjestämiseen. Viestintä tukee tarkastuksen toimintayksiköitä raportoinnin ja vuorovaiku-
tuksen kehittämisessä. 

Vuonna 2013 toteutetun maineselvityksen perusteella VTV:n maine on vahva sidosryhmien, erityisesti 
edus-kunnan keskuudessa, mutta median toivoo tarkastusvirastolta enemmän yhteydenpitoa (tiedo-
tustilaisuuksia ja toimittajatapaamisia) sekä aktiivisempaa viestintää.  

Vuonna 2014 ulkoisen viestinnän ja raportoinnin työkaluja kehitettiin voimakkaasti ja otettiin uusia 
työtapoja käyttöön. Vuonna 2015 pyritään erityisesti viemään loppuun aiemmin aloitetut projektit se-
kä vakiinnuttamaan ja vahvistamaan uusia työtapoja. Toimenpiteiden toteutuksesta keskustellaan ja 
sovitaan tarkemmin eri yksiköiden kesken. 

Vuonna 2015 painopisteitä ulkoisessa viestinnässä ovat erityisesti: 

- raportoinnin uudistus, 

- visuaalisen viestinnän vakiinnuttaminen sekä 

- verkkoviestinnän kehittäminen. 

3.1 Medianäkyvyys vuonna 2014 

Vuoden 2014 aikana julkaistiin (27.11. mennessä) 22 tiedotetta STT-infon mediajakelun kautta. Näistä 
11 koski tuloksellisuustarkastuskertomuksia, 3 laillisuustarkastuskertomuksia, 3 finanssipoliittista tar-
kastusta ja 2 muita asioita (puoluerahoituksen valvontakertomus ja europarlamenttivaalit). Eduskun-
nalle annettavista kertomuksista lähetettiin 3 tiedotetta. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin vuoden ai-
kana kaksi, molemmat finanssipolitiikan tarkastuksesta.  VTV:n nettisivuilla julkaistiin 29 tiedotetta. 

Mediaseurannan palveluntarjoaja M-Brain toimitti virastoon 27.11 mennessä kaikkiaan 980 me-
diaosumaa. Näistä suurin osa oli eri lähteistä tulleita samoja artikkeleita. Edellisen vuoden verkko-
osumien kokonaismäärä oli samalla ajanjaksolla 937, joten määrä oli pienessä nousussa. 

Suurimpia piikkejä juttujen määrissä oli toukokuussa ja marraskuussa ja vähiten osumia tuli heinä-
elokuussa. Mediaa kiinnostivat eniten ihmisläheisiin aiheisiin, ympäristöön ja Suomen talouskasvuun 
liittyvät aiheet sekä EU-vaalirahoitus. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

VTV esiintyy useimmissa jutuissa neutraalina tiedon lähteenä tai kriittisen vallan ja virkamiesten vahti-
koirana kuten aiemminkin. VTV:n asema asiantuntijaorganisaationa, jonka viesteihin media voi luottaa 
ja omat näke-myksensä pohjata, näyttäisi ehkä jopa vahvistuneen. Tarkastuskohteiden reaktiot olivat 
enimmäkseen asiapitoisia ja rakentavia ja yksittäiset kohteet ovat jopa ennakoiden ilmoittaneet nou-
dattavansa VTV:n antamia suosituksia. 

VTV:n tiedotteet menevät yleensä mediassa läpi lähes muuttumattomina. Samanaikaisesti tarkastusvi-
raston edustajia, erityisesti pääjohtajaa, haastatellaan yhä enemmän muista ajankohtaisista asioista, 
ei välttämättä tuoreista tarkastuksista. 

3.2 Edellisvuoden toimenpiteet  

Vuodelle 2014 asetetut ulkoisen viestinnän toimenpiteet toteutuivat suurimmaksi osaksi. Osa toimen-
piteistä jäi myös kesken tai niiden toteutusta siirrettiin. Joitakin toimenpiteitä korvattiin sellaisilla toi-
menpiteillä, joita ei ollut edellisen vuoden suunnitelmassa. 

Kuva: Media-osumien aikajana 



 
 
 

  



 
 
 

3.3 Vuoden 2015 toimenpiteet 

Vuonna 2015 jatketaan vuonna 2014 aloitettuja toimenpiteitä erityisesti raportoinnin ja visuaalisen 
viestinnän kehittämisen osalta. Lisäksi aloitetaan verkkoviestinnän uudistusprojekteja sekä intranetin 
että ulkoisten verkkosivujen osalta. 

Mediaviestintä 

Tuloksellisuustarkastuksista, laillisuustarkastuksista ja finanssipolitiikan tarkastuksista tiedottamista 
jatketaan laadukkaasti ja pitäen tavoitteena vaikuttavuuden parantamista. Lisäksi tiedotetaan edus-
kunnalle annettavista kertomuksista, finanssipolitiikan valvontaraporteista sekä vaali- ja puoluerahoi-
tusvalvonnan kertomuksista sekä muista sovituista aiheista. Tiedottamisen kanavat ja pääviestit mää-
ritellään loppukokouksessa tai muussa vastaavassa yhteydessä.  

Järjestetään 2-4 tiedotustilaisuutta tai toimittajatapaamista. 

Tarkastajien mediakoulutuksia jatketaan, jos kysyntää ja tarvetta on. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, TF, TL, FV 

Sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä 

Tarkastusyksiköt ja valvontatoiminto kehittävät viestinnän avustuksella sidosryhmäviestintänsä käy-
täntöjä edelleen. Muun muassa sidosryhmätilaisuuksia soveltuvista tarkastuksista pyritään lisäämään. 

Henkilökuntaa kannustetaan julkaisemaan asiantuntija-artikkeleita mediassa sekä esiintymisiin alan ti-
laisuuksissa. Viestintä avustaa tarvittaessa. 

Viestintä järjestää tarkastuskahveja, joilla voidaan jakaa sisäisesti tietoa tarkastusprosessin aikaisista 
hyvistä keskustelu- ja vuorovaikutuskäytännöistä. 

Hyödynnetään Twitteriä tarkastusviestinnässä ja muussa sidosryhmäviestinnässä. 

Vastuu: TF, TL, FV, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti 

Tarkastusraportoinnin ja julkaisujen uudistus 

Kaikki tarkastusviraston julkaisut 1.1.2015 alkaen toteutetaan uudella visuaalisella ilmeellä. Uusi, yh-
teinen tarkastuskertomusmalli otetaan käyttöön 1.1.2015 alkaen, kuitenkin niin, että tuloksellisuus-
tarkastukset toteutetaan uudella mallilla 1.6. alkaen. Raportoinnin uudistus toteutetaan kiinteässä yh-
teistyössä viestinnän ja tarkastusyksiköiden välillä erityisesti raportointityöryhmän kautta. Asiaa käsi-
tellään myös tarkastusryhmissä, laajennetussa johtoryhmässä ja yksiköiden johtoryhmissä. 

Viestintä ja tarkastussihteerit taittavat kaikki eduskunnalle annettavat kertomukset sekä tarkastusker-
tomukset talon sisällä. Viestintä järjestää tarkastussihteereille koulutusta taittotyöstä ja visualisointien 
toteutuksesta ja ohjaa ja avustaa tarvittaessa. 

Tarkastuskertomusten yhdenmukaista visuaalista ilmettä kehitetään edelleen. Viestintä ohjaa tarkas-
tusten taittoa sekä tuottaa tarkastuksiin visualisointeja. Tarvittaessa hyödynnetään ulkopuolista graa-
fikkoa. 

Jatketaan verkkojulkaisujärjestelmien kartoittamista ja hankitaan ja otetaan käyttöön sopivin julkaisu-
järjestelmä. 

Hyödynnetään verkkosivujen uutiskirjetoiminnallisuutta raportoinnissa ja julkaisujen jakelussa sekä 
sen tarjoamaan statistiikkaa jakelun ja vaikuttavuuden seurannassa. Uutiskirjetoiminnallisuuden hyö-
dyntämisestä tarkastusviestinnässä linjataan alkuvuonna. 

Aloitetaan painatuspalveluyhteistyö uuden sopimuskumppanin kanssa. 



 
 
 

Jatketaan julkaisuryhmän säännöllisiä tapaamisia.  

Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija, TF, TL, julkaisusihteeri, tarkastussihteerit 

Eduskuntakertomusten kehittäminen 

Toteutetaan VTV:n eduskunnalle annettavat kertomukset vuonna 2015 vahvistettavan uuden ohjeen 
ja siinä kuvatun prosessin ja aikataulun mukaisesti.  

Eduskuntaraportoinnissa pyritään napakampaan ja selkeämpään viestintään ja visualisointien hyödyn-
tämiseen. Erityisesti vuosikertomuksen sisältöä ja visualisointeja kehitetään edelleen. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, TF, TL, FV, verkkojulkaisusuunnittelija, julkaisusihteeri 

Visuaalinen uudistus 

Viedään loppuun vuonna 2014 aloitettu visuaalinen uudistus. Toteutetaan ne materiaalit, joita ei 
vuonna 2014 ehditty saattaa valmiiksi, kuten esimerkiksi tilinpäätöksen taittomalli. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija 

Asiakaslehti 

Reviisori-lehteä toteutetaan kaksi numeroa painettuna julkaisuna. Niiden rinnalla suunnitellaan ja to-
teutetaan siirtymä verkkolehteen niin, että vuoden 2016 alusta alkaen voidaan toteuttaa pelkkä verk-
kolehti. Kehitetään lehden konseptia ja tarkennetaan tavoitteita tämän mukaisesti. 

Hankitaan verkkolehdelle sopiva julkaisujärjestelmä tai aloitetaan lehden toteutus verkkopalvelun si-
sällä. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, lehden toimitus, verkkojulkaisusuunnittelija 

PVR-viestintä 

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivustoa kehitetään vuonna 2014 toteutetun käyttäjätutki-
muksen mukaisesti. Sivuston ilme uudistetaan vastaamaan viraston uutta visuaalista ilmettä. 

Vastuu: PVR-vastuuhenkilöt, verkkojulkaisusuunnittelija 

Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen 

ICT-ryhmä ja viestintä toteuttavat yhteistyössä verkkosivuston uudistuksen tarvekartoituksen, jossa 
selvitetään sisällölliset ja käytettävyyteen liittyvät uudistustarpeet sekä otetaan kantaa siihen, millai-
sella alustalla ja millä reunaehdoilla uusi verkkopalvelu toteutetaan. ICT-ryhmä kilpailuttaa verkkopal-
velun uudistuksen viestinnän avustuksella. 

Verkkosivusto uudistetaan palvelulähtöiseen suuntaan ja siellä parannetaan tarkastusviraston tuottei-
den ja tarkastuslajien profilointia ja näkyvyyttä. Muun muassa finanssipolitiikan valvonnan näkyvyyttä 
vahvistetaan. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija, ICT-ryhmä, TF, TL, FV 

Sosiaalinen media 

Viestintä toteuttaa some-viestintää viraston sosiaalisen median suunnitelmassa kuvatulla tavalla ja 
järjestää sosiaalisen median seurannan tarkoituksenmukaisella tavalla. Twitteriä hyödynnetään tar-
kastusviestinnässä ja muussa ajankohtaisten asioiden viestimisessä ja LinkedIniä rekrytoinneissa ja 
työnantajakuvan luomisessa. Viestintä ylläpitää Twitteriä ja LinkedIniä ylläpitää viestinnän lisäksi HR-
assistentti. 



 
 
 

Seurataan sosiaalisen median vaikutuksia viraston verkkosivujen kävijämääriin. 

Järjestetään some-tietoiskuja henkilökunnalle. 

Vastuu: viestintäassistentti, viestintäpäällikkö, HR-assistentti, verkkojulkaisusuunnittelija 

EUROSAI-viestintä 

Uutisoidaan viraston EUROSAI-varapuheenjohtajuudesta sillä periaatteella, että pyritään samalla myös 
edistämään EUROSAI-puheenjohtajuuden teemoja. EUROSAI-asioista uutisoidaan erillisen viestintä-
suunnitelman mukaisesti. Pääkanavina ulkoisessa tiedotuksessa ovat viraston verkkosivut, Twitter ja 
asiakaslehti ja sisäisessä tiedotuksessa viraston intranet. 

Vastuu: laatu- ja kv-koordinaattori, viestintäpäällikkö, EUROSAI-seurantaryhmä 

Yleisesite 

Viedään loppuun uuden esitteen toteutus kuvitusyhteistyökumppani Napa Illustrationsin kanssa. Hyö-
dynnetään kuvitusaineistoja myös muualla, kuten 190-vuotisjuhlavuoden ilmeessä. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäryhmä 
  



 
 
 

4 Sisäinen viestintä 

Sisäisen viestinnän tavoite tarkastusvirastossa on tukea strategian toteutumista, työyhteisöllisyyttä, 
muutosjohtamista sekä osaamisen johtamista. Erityinen painopistealue on viestintäpolitiikan mukai-
sesti yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä.  

Vuonna 2015 sisäisen viestinnän keskeisiä aihealueita ovat muun muassa uuden raportointimallin 
käyttöönotto ja siihen liittyvän visuaalisen viestinnän vakiinnuttaminen, tarkastusohjeen yleisestä 
osasta viestiminen, tarkastussuunnitelmasta ja viraston uusista koulutusohjelmista viestiminen sekä 
EUROSAI-viestintä. Näiden osalta tiedon läpimenon ja tavoitteisiin sitoutumisen varmistamiseksi käy-
dään keskusteluita laajennetussa johtoryhmässä sekä yksiköiden johtoryhmissä ja ryhmäkokouksissa. 
Kanavina käytetään kaikissa näissä keskeisissä aihealueissa säännöllisen intranetviestinnän lisäksi vuo-
rovaikutusta henkilöstöinfoissa, kerroskahveilla, ryhmäkokouksissa ja laajennetussa johtoryhmässä. 

Keskeiset toimet, joilla sisäisen viestinnän tavoitteita tuetaan, ovat aktiivinen sisäinen viestintä, vuo-
rovaikutteisten ja osallistavien menetelmien käyttö henkilöstöinfoissa ja kokouksissa, sisäisen viestin-
nän verkoston toiminta, sähköisen työpöydän kehittäminen ja erilaisten keskustelufoorumeiden, ku-
ten kerroskahvien tarjoaminen. Toimenpiteiden toteutuksesta keskustellaan ja sovitaan tarkemmin eri 
yksiköiden kesken. 

4.1 Edellisvuoden toimenpiteet 

Viestintäsuunnitelmassa 2014 asetetut sisäisen viestinnän tavoitteet toteutuivat osittain. Suurin kehi-
tyshanke, eli sähköisen työpöydän kehittäminen, jatkuu seuraavana vuonna. 



 
 
 

4.2  Vuoden 2015 toimenpiteet 

Sisäisen viestinnän toimenpiteet vuonna 2015 painottuvat erityisesti sähköisen työpöydän kehittämi-
seen. Sisäisen viestinnän suunnittelussa keskitytään erityisesti työyhteisöviestinnän kehittämiseen 
esimerkiksi tarjoamalla vuorovaikutteisia viestintäfoorumeita, kuten kerroskahveja, sekä kehittämällä 
henkilöstöinfoja ja intranetviestintää. 

Sähköisen työpöydän kehittäminen 

Tarkastusviraston sähköisen työpöydän Auditorin alusta päivitetään vuoden 2015 aikana Sharepoint 
2013 -versioon. Alustan uudistuksen toteuttaa ICT-ryhmä ja samassa yhteydessä toteuttavasta sisällöl-
lisestä uudistuksesta ja käytettävyyden kehittämisestä vastaa viestintäryhmä. 

Sähköisen työpöydän ulkoasu uudistetaan alustapäivityksen yhteydessä vastaamaan uutta visuaalista 
ilmettä, sisällön rakenne uusitaan palvelulähtöisemmäksi ja käyttöön otetaan uusia työyhteisöviestin-
nän työkaluja. 

Uusista toiminnallisuuksista ja työkaluista järjestetään tietoiskuja. 

Vastuu: ICT, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti 

Aamukahvit ja tarkastuskahvit 

Työyhteisöllisyyttä tuetaan tarjoamalla henkilökunnalle riittävästi foorumeita keskustelulle ja vuoro-
vaikutukselle tarkastusviraston yhteisistä asioista sekä tarkastustyöstä. Tällaisia foorumeita ovat muun 
muassa kerroskahvitilaisuudet, joissa keskustellaan erilaisista ajankohtaisista asioista, sekä tarkastus-
kahvit, joissa tarkastajat kertovat ja keskustelevat valmistuneista /valmistuvista tarkastuksista. Kerros-
kahveja voidaan jatkossa järjestää aiempaa epämuodollisemmistakin aiheista. 



 
 
 

Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, pääjohtajan assistentti, tarkastusyksiköt 

Sisäisen viestinnän verkosto 

Syksyllä 2010 perustettu sisäisen viestinnän verkosto jatkaa toimintaansa. Vuonna 2015 verkosto osal-
listuu muun muassa sähköisen työpöydän sisältöjen kehittämiseen sekä raportointiuudistuksen jal-
kauttamiseen.  

Vastuu: viestintäassistentti, viestintäpäällikkö, viestintäverkosto 

Osallistavat menetelmät 

Hyödynnetään henkilöstöinfoissa sekä mahdollisuuksien mukaan muissa viraston kokouksissa osallis-
tavia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä sekä virtuaalisia osallistumistyökaluja. 

Tarjotaan intranetissä pieni tietopaketti osallistavista kokousmenetelmistä. Tilataan laajennetulle joh-
toryhmälle ideapakat osallistavien kokousmenetelmien käytöstä. 

Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti 



Liite 8: VUONNA 2015 EDUSKUNNALLE VALTIOPÄIVÄASIAKIRJOINA ANNETTAVAT KERTOMUKSET

Tammikuu

Toukokuu

Toukokuu

Syyskuu

Syyskuu

Joulukuu VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta eduskuntavaaleissa

Vuonna 2015 eduskunnalle valtiopäiväasiakirjoina annettavat kertomukset
VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta europarlamenttivaaleissa

VTV:n kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta

Erilliskertomus valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

VTV:n vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015
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Liite 9 TARKASTUSKERTOMUSTEN  RAPORTOINTI 2015 

Vuonna 2015 valmistuvat kertomukset

Finanssipolitiikan tarkastuksen aihe Tekijä Valmistuminen HA
Valtion konsernitase Virolainen, Rannisto

Laillisuustarkastuksen aihe Tekijä Valmistuminen HA
Budjetointimenettelyt Niemelä III/2015
Korvaukset Leppälahti III/2015

Tuloksellisuustarkastuksen aihe Tekijä Valmistuminen HA

Suomen kilpailukyky
KTI-toiminnan ohjaus ja hallinta Paajanen III/2015 OKM,TEM
Laajakaistaverkon palvelutaso ja kehittäminen Kahelin, Mattila IV/2015 LVM
Liikennepolitiikan keinot elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen Estlander, Hoikkala, Mäkinen esiselvitys käynnissä LVM
Merenkulun tukeminen Ojala II/2015 LVM
Viennin tukeminen ja rahoitus Paajanen I/2015 TEM
Valtion toimet pk- ja kasvuyritysten viennin ja kansainvälistymisen Pottonen IV/2015 TEM
Valtion toimet yritysten pääomarahoituksen turvaajana Sälli esiselvitys käynnissä TEM

Julkisen talouden kestävyys ja valtion omaisuuden hyvä hallinta
Harmaan talouden torjunnan tietoperusta Vuorinen II/2015 VM/useita
Maksupolitiikka Naumanen II/2015 VM
Omistajaohjausta koskeva erillistarkastus (Arsenal) Räsänen, Vedenkannas II/2015
Rakennepoliittisten päätösten vaikutusten arviointi Niemelä, Näätänen III/2015 VM
Solidium Oy omistajaohjattavana, omistajaohjaajana ja Koivunen II/2015 VNK
omistajana sekä yhtiön toiminnan tarkoitus ja tuloksellisuus 
Strategisen intressin toteutuminen ja omistajaohjaus Saarelainen, Tervo, Ollila IV/2015 VNK

Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja julkisen hallinnon palvelukyky

Hyvinvointiteknologia pitkäaikaishoidossa Rintala II/2015 STM
Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittäminen Voutilainen tarkastus käynnissä VM
Maahanmuuttajien erityistarpeet yleissivistävässä koulutuksessa Kirjavainen II/2015 OKM

Oksanen T, Kirjavainen,
Metsä, Pakarinen,

Opintojen ohjaus ja ammatinvalinnan ohjaus Metsä II/2015 OKM, TEM
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Hanhinen, Martikka IV/2015 STM
Valtionaluehallinnon lakisääteiset tehtävät ja niiden resursointi (AVIt ja ELYt) Luoto, Halonen II/2015 VM, TEM

Turvallisuus
Maahantulon järjestäminen Lindman, Miettinen E. IV/2015 UM, SM
Pienhiukkaspäästöjen torjunta Turtiainen, Martikka esiselvitys käynnissä YM
Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden ja turvallisuuden varmistaminen, Korhonen, Lahdelma, Voutilainen teemaselvitys käynnissä VM
Uusintarikollisuuden vähentäminen Hamppula-Luoto, Koskinen esiselvitys käynnissä OM

Muut aiheet
Toiminnan tuloksellisuuden johtaminen: palkkausjärjestelmät Mustonen, Vehkasalo II/2015 VM
Valtionhallinnon ICT-sopimusten hallinta Lahdelma, Vedenkannas II/2015 VM
Sähköisten työnhakupalveluiden vaikutukset Vehkasalo, Nurminen III/2015
Kansallinen EU-säädösvalmistelujärjestelmä Hyvärinen, Virolainen IV/2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä IV/2015 OKM
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Vuonna 2015 aloitettavat tarkastusaiheet

Finanssipolitiikan tarkastuksen tarkastusaihe

Collaborative audit on fiscal policy audit
Valtion tasehallinta
Makroennusteiden luotettavuus – tarkastusaihe 1
Makroennusteiden luotettavuus – tarkastusaihe 2

Tuloksellisuustarkastuksen tarkastusaihe

Valtion alue- ja paikallishallinnon tehtävät ja rakenne
Teemasuunnitelma, päivitys
Teemasuunnitelman mukainen tarkastusaihe 4
Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittäminen – tarkastusaihe 3

Ulkomaisten investointien edistäminen
Teemasuunnitelma
Ulkomaisten investointien edistäminen – tarkastusaihe 1
Ulkomaisten investointien edistäminen – tarkastusaihe 2

Viennin tukeminen

Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen – tarkastusaihe 1

Hoito- ja hoivakustannusten hallinta
Teemasuunnitelma
Hoito- ja hoivakustannusten hallinta – tarkastusaihe 1
Hoito- ja hoivakustannusten hallinta – tarkastusaihe 2

Inhimillisestä pääomasta huolehtiminen
Teemasuunnitelma

Cleantech, biotalous sekä energia ja resurssitehokkuus kilpailukykytekijöi
Teemasuunnitelma

Lainsäädännön laatu
Hankintalain mahdollisuuksia hyödyntäminen
Sääntelyviranomaiset
Tulosohjauksen kehittäminen
Collaborative audit on EU banking supervision

Suomen kilpailukyky
Liikennepolitiikan keinot elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen tukena  – tarkastusaihe 2 
Liikennepolitiikan keinot elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen tukena – tarkastusaihe 3
Collaborative audit on Europe 2020 growth strategy

Tarkastusteemoihin kohdistumattomat tuloksellisuustarkastukset
Omistajaohjaus tarkastusaihe 1
Maa- ja aluekohtainen / kahdenvälinen kehitysyhteistyö
Vaikuttavuusinformaation tarkastus erilliskertomukseen

Laillisuustarkastukset kanteluasian ratkaisemiseksi
Laillisuustarkastus- tai selvitys 1 kanteluasian ratkaisemiseksi
Laillisuustarkastus- tai selvitys 2 kanteluasian ratkaisemiseksi



Vuonna 2015 toteutettavat tuloksellisuustarkastusten jälkiseurannat

Tarkastuskertomuksen nimi Numero

227/2011
15/2013

8/2012
2/2013

175/2008
226/2011

5/2012
19/2012

217/2011
12/2012

9/2013
157/2008

3/2012
1/2013

12/2012
Valtion IT-palvelukeskukset 3/2013

184/2009
233/2011

Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto

VR-konserni: Valtion omistajaohjaus ja henkilöjunaliikenneostot 

Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelu 
Sotilaallinen kriisinhallinta 
T&k-arviointitoiminta 
Tilahallinta puolustushallinnossa 
Tulli harmaan talouden torjujana 
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten IT-hankkeiden toteuttaminen & Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon 
IT-hankkeissa 

Energia- ja ilmastoteknologian tukeminen 
Finavia Oyj:n johdannaissopimukset vuosina 2009–2011 
Humanitaarinen apu
Kuntoutus työurien pidentäjänä
Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen 
Poliisin ja syyttäjän yhteistyö
Sairauspoissaolot ja niiden seuranta valtionhallinnossa
Sisäasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä
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LIITE 10 KESTÄVÄ KEHITYS POLITIIKAN TAVOITTEET JA MITTARIT 

1 Tarkastusviraston kestävän kehityksen politiikan päätavoitteet 

Tarkastusviraston kestävän kehityksen politiikan päätavoitteet ovat: 

 

1. Tarkastusviraston tarkastus- ja asiantuntijatyö edistävät valtionhallinnon kestävää kehitystä; 

2. Henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ja sitoutuneisuutta tavoitteiden toteuttamiseen yl-
läpidetään ja kehitetään koulutuksella sekä tietoiskuilla; 

3. Tarkastusviraston omasta toiminnasta aiheutuvat välittömät haitalliset ympäristövaikutukset 
pienevät: 

- vaikuttamalla sähkö- ja muun energian kulutukseen; 

- vähentämällä paperinkäyttöä; 

- tehostamalla sähköisen dokumenttien käyttöä ja arkistointia 

- järjestämällä jätteiden kierrätyksen 

- vähentämällä kaatopaikalla menevän jätteen määrää 

- ottamalla huomioon ympäristönäkökulman hankinnoissa 

Seuranta ja mittarit 

Kestävän kehityksen seurannassa käytetään tavoitteiden seurannassa seuraavia indikaattoreita ja mit-
tareita: 

 

Mittarit Tavoite
Sähkö- ja  lämpöenergian kulutus  kwh/hlö Kulutus  ei  kasva
Virkamatkat, lennot koti - ja  ulkomaat kpl Lukumäärä  ei  kasva
E-julka isujen osuus  tarkastuskertomuks is ta , kpl 100 % ka ikis ta  tarkastuskertomuks is ta  e-julka isuna  vuonna 2020
Kopiopaperin kulutus , kg Kulutus  vähenee 2 prosenttiyks ikköä/v



valtiontalouden tarkastusvirasto
antinkatu 1, pl 1119, 00101 helsinki

puh. 09 4321, faksi 09 432 5820, www.vtv.fi
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