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Tulossopimus
Pääjohtaja ja allekirjoittaneet päälliköt ovat neuvotelleet tarkastusviraston
tarkastus- ja asiantuntijatoiminnan sekä siinä tarvittavien tukipalveluiden
tulostavoitteista ja tarkastusviraston toiminnan kehittämisen tavoitteista ja
niiden saavuttamisessa tarvittavista voimavaroista. Tarkastusviraston toiminnan ja talouden sekä tarkastusten suunnittelun ja voimavara- ja tulosneuvotteluiden perusteella on sovittu tämän asiakirjan olevan voimassa
pääjohtajan ja tarkastusviraston toiminta- ja palveluyksiköiden välisenä
tulossopimuksena seuraavin johtamissitoumuksin.
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Pääjohtajan johtamissitoumus
Tarkastusviraston pääjohtajana ja omassa johtamisessani sekä tehtävässäni
sitoudun toimimaan tarkastusviraston arvojen ja eettisten periaatteiden
mukaisella ja lisäksi johdonmukaisella, ennustettavalla ja kannustavalla
tavalla. Tavoitteenani on, että tarkastusviraston henkilöstöllä ja toimintayksiköillä olisivat mahdollisimman hyvät puitteet ja edellytykset toteuttaa tarkastusviraston strategiaa sekä tässä suunnitelmassa päätetyt tarkastukset ja saavuttaa tulostavoitteet.
Johtamisessani tuen tarkastusviraston toimintayksiköitä ja yksiköitä sekä koko viraston henkilökuntaa tarkastussuunnitelman toteuttamisessa ja
tulostavoitteiden saavuttamisessa.
Sitoudun tukemaan toimintayksiköiden ja yksiköiden päälliköitä ja tarkastusviraston muita esimiehiä heidän johtamistehtävässään siten, että yhdessä johtamisellamme voisimme luoda edellytyksiä tulokselliselle ja laadukkaalle työlle ja hyvälle työilmapiirille ja työyhteisön toimivuudelle.
Yksityiskohdat siitä, miten tuen toimintayksiköiden ja yksiköiden päälliköitä heidän tehtävässään sekä johtamisen kehittämistavoitteet sovitaan
vuosittain tarkistettavissa johtamissopimuksissa.
Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2011

Pääjohtaja Tuomas Pöysti
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Tarkastuksen toimintayksiköiden päälliköiden johtamissitoumus
Sitoudumme toteuttamaan tässä suunnitelmassa esitetyt tulostavoitteet sekä toteuttamaan suunnitelman mukaiset tarkastukset ja eduskuntakertomusraportoinnin valmistelun sekä muun valvonta- ja asiantuntijatoiminnan toiminnallisesti tehokkaasti ja laadukkaasti sekä vaikuttavuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
Sitoudumme johtamaan ja kehittämään vastuullamme olevaa toimintaa
siten, että tulostavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin saavuttaa ja tarkastussuunnitelma toteuttaa vaikuttavalla, tehokkaalla ja laadukkaalla tavalla. Lisäksi sitoudumme tukemaan pääjohtajaa johtamisessa ja viraston
muuta henkilökuntaa tulostavoitteiden ja tarkastussuunnitelman toteuttamisessa. Yksityiskohtaiset johtamisen kehittämisen tavoitteet sovitaan
vuosittain tarkistettavissa johtamissopimuksissa.
Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2011

Ylijohtaja Vesa Jatkola

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen

Esikuntapäällikkö Tytti Yli-Viikari
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Johdon tuen päällikön yhteisten strategisten tehtävien
johtamissitoumus
Edellä mainitun toimintayksikön päällikön johtamissitoumuksen lisäksi
pyrin tarkastusviraston työjärjestyksen 4 §:n mukaisissa toiminnan strategisten suunnitelmien yhteen sovittajana ja esittelijänä sekä viraston toiminnan yleisiä perusteita ja voimavarojen ja henkilöstön kohdentamisen
esittelijänä toimimaan tarkastusviraston arvojen ja eettisten periaatteiden
mukaisella sekä perustelulla, johdonmukaisella, ennustettavalla ja kannustavalla tavalla. Tavoitteenani on, että tarkastusvirastolla on strategia ja
toiminnan sisäiset puitteet antavat mahdollisimman hyvät perusteet vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi tavoitteenani on, että johtamisvastuullani olevat toiminnot ja palvelut järjestetään toiminnallisesti
tehokkaasti ja laadukkaasti sekä tarkastusviraston vaikuttavuuden kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävissäni pyrin siihen, että henkilöstöllä ja toimintayksiköillä olisivat mahdollisimman hyvät puitteet ja edellytykset toteuttaa tarkastusviraston strategiaa sekä tässä suunnitelmassa päätetyt tarkastukset ja saavuttaa tulostavoitteet.
Toiminnallani tuen pääjohtajaa tämän johtamistehtävässä sekä tarkastusviraston toimintayksiköitä ja yksiköitä sekä koko viraston henkilökuntaa tarkastussuunnitelman toteuttamisessa ja tulostavoitteiden saavuttamisessa.
Sitoudun omassa tehtävässäni tukemaan toimintayksiköiden ja yksiköiden päälliköitä ja tarkastusviraston muita esimiehiä heidän johtamistehtävässään siten, että yhdessä johtamisellamme voisimme luoda edellytyksiä
tulokselliselle ja laadukkaalle työlle ja hyvälle työilmapiirille ja työyhteisön toimivuudelle.
Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2011

Esikuntapäällikkö Tytti Yli-Viikari
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Sisäisestä palvelutuotannosta vastaavien päälliköiden
johtamissitoumus
Sitoudumme toteuttamaan tässä suunnitelmassa esitetyt tulostavoitteet ja
huolehtimaan tarkastusviraston ulkoisen tarkastus- ja valvontatoiminnan
puitteista ja edellytyksistä ja niiden edellyttämistä toiminnoista ja palveluista toiminnallisesti tehokkaasti ja laadukkaasti sekä vaikuttavuuden
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
Sitoudumme johtamaan ja kehittämään vastuullamme olevaa toimintaa
siten, että tulostavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin saavuttaa ja tarkastussuunnitelma toteuttaa vaikuttavalla, tehokkaalla ja laadukkaalla tavalla. Lisäksi sitoudumme tukemaan pääjohtajaa johtamisessa ja viraston
muuta henkilökuntaa tulostavoitteiden ja tarkastussuunnitelman toteuttamisessa.
Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2011

Hallintojohtaja Mikko Koiranen

Tietojohtaja Jaakko Hamunen
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Laatu- ja kantelupäällikön johtamissitoumus
Sitoudun toteuttamaan laatu- ja kantelupäällikön toiminnalle asetetut tulostavoitteet sekä toteuttamaan suunnitelman mukaiset tehtävät toiminnallisesti tehokkaasti ja laadukkaasti sekä vaikuttavuuden kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla. Sitoudun johtamaan ja kehittämään vastuullani olevaa toimintaa siten, että tulostavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin
saavuttaa ja sovitut tehtävät toteuttaa vaikuttavalla, tehokkaalla ja laadukkaalla tavalla. Lisäksi sitoudun tukemaan pääjohtajaa johtamisessa ja viraston muuta henkilökuntaa tulostavoitteiden toteuttamisessa
Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2011

Esa Tammelin
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1

Perustuslaillinen tehtävä

1.1

Valtiosääntöinen asema ja päämäärä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 §:ssä säädetty riippumaton tarkastus- ja valvontaviranomainen, joka toimii eduskunnan yhteydessä. Valtiontalouden tarkastusvirasto on Suomessa Euroopan unionin
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitettu ylin kansallinen tilintarkastuselin, joka toimii yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisessa tarkastuksessa. Lisäksi valtiontalouden tarkastusvirasto toimii vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvontaviranomaisena.
Valtiontalouden tarkastusviraston valtiosääntöisenä päämääränä on
varmentaa ja edistää luottamusta oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteiden toteutumiseen valtion taloudenhoidossa ja julkisessa toiminnassa.

1.2

Tarkastustoiminnan suuntaamisen
periaatteet

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta kohdennetaan tarkastettavaan asiaan liittyvän taloudellisen merkityksen, valtiontalouteen ja taloudenhoitoon kuuluvien riskien sekä ulkoisella ammattitarkastuksella
saavutettavissa olevan tiedon hyödynnettävyyden ja käyttökelpoisuuden
perusteella.
Tarkastuksen ja muun asiantuntijatoiminnan kohdentamisessa otetaan
huomioon tarkastusviraston eri tarkastusmuodoilla ja muulla toiminnalla
saatava vaikuttavuus. Toiminta suunnataan siten, että viraston toiminta
kokonaisuutena mahdollisimman hyvin tukee valtiosääntöisen päämäärän
toteutumista sekä erityisesti korkealaatuista ja tuloksellista valtion ja EU:n
taloudenhoitoa sekä avointa ja lainmukaista puolue- ja vaalirahoitusta.
Tarkastus- ja muun toiminnan kohdentamisessa vaikuttavuutta arvioidaan
erityisesti eduskunnan finanssivallan ja sen tehokkaan käytön edellytysten
näkökulmasta.

13

1.3

Päätoimialat

Valtiontalouden tarkastusvirasto on Suomessa valtiontalouden ja EU:n taloudenhoidon ulkoinen ammattitarkastaja sekä puolue- ja vaalirahoituksen
laillisuusvalvoja. Suomen perustuslain 90 §:ssä säädetään valtiontalouden
tarkastusviraston tehtäväksi tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista. Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa peruslaissa säädetyn tehtävän tarkennetaan tarkoittavan valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä talousarvion noudattamisen tarkastamista.
Valtiontalouden tarkastusvirasto toteuttaa ulkoisen ammattitarkastajan
ja ylimmän kansallisen tilintarkastuselimen ja laillisuusvalvontaviranomaisen tehtävänsä seuraavilla tarkastus- ja valvontalajeilla:
− tilintarkastus
− laillisuustarkastus
− tuloksellisuustarkastus
− finanssipolitiikan tarkastus
− puoluerahoituksen ja vaalirahoituksen laillisuusvalvonta sekä vaali- ja
puoluerahoitusilmoitusten ja -tietojen julkaisu.
Valtiontalouden tarkastusvirasto raportoi eduskunnan kannalta tärkeimmät
ulkoisen tarkastuksen havaintonsa johtopäätöksineen ja laillisuusvalvontahavaintonsa sekä tiedot toiminnastaan eduskunnalle valtiopäiväasiakirjoina annettavissa eduskuntakertomuksissa.

1.4

Toimintaympäristö ja sen riskit

Valtiontalouden tarkastusvirastossa arvioidaan Suomen valtion taloudenhoidon ja Suomen valtion vastuulla olevan Euroopan unionin taloudenhoidon sekä puolue- ja vaalirahoituksen riskejä järjestelmällisillä riskianalyyseillä (valtion- ja kansantalouden riskianalyysi, tuloksellisuustarkastuksen riskianalyysit, tilin- ja laillisuustarkastuksen riskianalyysit sekä finanssipolitiikan tarkastuksen riskianalyysit). Riskianalyysien perusteella
valtiontalouden toimintaympäristössä on vuoden 2012 alkaessa poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja riskejä. Vuonna 2011 tarkastusviraston
laatiman valtion- ja kansantalouden riskianalyysin perusteella nousevat
esille erityisesti seuraavat asiat.
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Kansantalouden haasteet
−

−

−

−

−

−

Suomen taloudessa on pidemmällä aikavälillä edessä hitaamman kasvun vaihe, johon ajauduttaneen jo vuosien 2011 ja 2012 vaihteessa
kansainvälisen talouden epävarmuuksien kautta. Keskeisiä syitä pitempiaikaiseen hitaamman kasvun vaiheeseen ovat globaali tuotannon
ja työpaikkojen rakennemuutos sekä siihen liittyvä epävarmuus Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuden kilpailukyvystä, väestön ikääntyminen sekä ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin vastaaminen.
Globaali tuotantorakenteen muutos haastaa Suomen kasvun lähteet.
Korkean kustannustason maana Suomi ei pärjää globaaleilla markkinoilla kustannustehokkuudessa vaan Suomen vahvuus on korkeaa
osaamista vaativissa tehtävissä. Toimialojen välisen tuotantorakenteen
muutoksen myötä palveluiden osuuden kokonaistuotannosta odotetaan
jatkavan kasvuaan. Yleisesti arvioidaan, että Suomella on edessä etsikkoaika. Toisin kuin 90-luvun laman jälkeen kasvun on nyt tultava
lukuisista eri lähteistä.
Ikääntyminen lisää tuntuvasti julkisen sektorin menopaineita ja heikentää kasvun edellytyksiä. Työllisyysastetta olisi kyettävä nostamaan. Tämä pienentäisi menopaineita, lisäisi verotuloja ja nostaisi
tuotantopotentiaalia. Lisäksi sekä julkisen sektorin kustannusten nousun ehkäisemisen että työvoiman optimaalisen allokaation näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää, että hyvinvointiyhteiskunnan tasoa
vastaavat palvelut pystyttäisiin tuottamaan kustannustehokkaammin.
Erityisen suuri haaste tämä on kuntapalveluille.
Korkeaan osaamiseen perustuvan kilpailukyvyn näkökulmasta yksi
keskeinen haaste on kuinka vastata muuttuviin osaamistarpeisiin. Tarvitaan ketterä ja joustava koulutusjärjestelmä, joka tuottaa osaajia työelämän tarpeisiin niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat sekä määrällisesti että laadullisesti.
Terveydenhuoltosektorin kestävyys on koetuksella. Palveluiden kysyntä ja kustannukset ovat jatkuvassa nousussa. Työvoima ei ilman
uusia toimenpiteitä tule riittämään, eikä nykyisenmuotoisia palveluita
pystytä ilman uudistuksia rahoittamaan. Vaarana on, ettei terveydenhuolto pysty riittävän kohtuullisesti vastaamaan kansalaisen tarpeisiin.
Ilmastomuutoksen ja ympäristömuutosten hallinta vaativat panostuksia. Ilmastonmuutoksen hallinnassa epäonnistuminen johtaa skenaariosta riippuen 5–20 prosenttia nykyistä alempaan elintasoon. Ilmastomuutosta hillitsevien toimien haasteena on luoda kansainvälisesti
kattavat hallintamekanismit, jotka tehokkaasti tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ilmastonmuutoksen lisäksi olisi syytä tarkastella erilaisia ympäristöriskejä ja niihin varautumista kokonaisuutena.
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−

−

Globaali integroituminen lisää kansainvälisiä systeemiriskejä. Tiiviisti
verkottuneessa ympäristössä alueelliset shokit voivat nopeasti muuttua koko globaalia systeemiä ravistelevaksi häiriöksi. Globaalien systeemiriskien hallinta edellyttää koordinoitua toimintaa kansainvälisellä tasolla ja sitä tehokkaasti tukevia institutionaalisia rakenteita.
Euroopan unionin useimpien valtioiden velkaantumisongelmat ja Euroaluetta koetteleva velkakriisi aiheuttavat huomattavaa epävakautta
kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä ja kansantalouksissa ja nämä
ongelmat heijastuvat myös Suomeen eri kanavia pitkin. Euroopan
unionin useimmat jäsenvaltiot tulevat olemaan velkaongelman parissa
pidempiaikaisesti siinäkin tapauksessa, että vuosien 2011 ja 2012
vaihteessa vallitseva Euroaluetta koetteleva velka- ja finanssikriisi
saadaan hallintaan.

Valtiontalouden haasteet
Valtiontalouden kannalta keskeisiä haasteita ovat:
− Valtiontalouden sopeuttamistarve edellyttää toimenpiteitä. Riskinä on,
että ikääntymisen seurauksena julkisen talouden menot kasvavat pitkällä aikavälillä nopeammin kuin tulot ja velkaantuminen kiihtyy kestämättömäksi. On ensiarvoisen tärkeää tukea talouskasvua ja turvata
sen edellytyksiä, mutta julkisen talouden rahoituksellisen kestävyyden
turvaaminen edellyttää myös suoraan julkisiin menoihin ja tuloihin
kohdistuvia aktiivisia toimenpiteitä. Sopeuttamistarpeen suuruuden
arvioiminen on kuitenkin haastavaa ja myös liialliseen sopeuttamiseen
liittyy riskejä.
− Kuntatalouden näkymät ovat riski myös valtiontalouden näkökulmasta. Ikääntymisen aiheuttamat julkisen sektorin menopaineet kohdistuvat pitkälti kuntasektoriin. Kuntatalous kantaa noin puolet Suomen
julkisen talouden kestävyysvajeesta. Kuntatalouden ohjaaminen kestävälle kehitysuralle edellyttää, että kustannuskehitys saadaan kuriin
ja kuntapalveluiden tuottavuutta parannetaan merkittävästi.
− Kansainvälisestä rahoituskriisistä huolimatta Suomen valtion luottoluokitukset ovat pysyneet korkeina. Edellytyksenä tämän hyvän tilanteen säilymiselle on kuitenkin se, että valtion lainanoton taustalla olevat talouden perusasiat saadaan käännettyä nykyistä tasapainoisemmiksi.
− Valtiokonsernin kannalta taloudellisesti olennaista riskiä kasvattaa se,
ettei valtiolla ole konsernitasetta, joka luotettavasti ja yleiskatsauksellisesti kuvaisi valtion taloudellista asemaa. Valtion taloudellisen aseman kehityksen hahmottaminen valtion talousarviokirjanpidon, valti-

16

on liikekirjanpidon ja kansantalouden tilinpidon perusteella ei tuota
kokonaiskuvaa valtion taseasemasta.
Valtiontalouden hoitoa eri hallinnonaloilla yhteisesti koskevat haasteet
Valtintalouden hoitoa yleisesti koskevia haasteita ja niihin sisältyviä riskejä ovat erityisesti seuraavat:
− hajanainen valtionhallinnon ja julkishallinnon rakenne ja konserninäkökulman eli yhteisen näkökulman puuttuminen ja toimintamallien siiloutuminen ja siihen liittyvä osa-optimointi. Osa-optimointi johtaa ihannetilannetta korkeampiin kokonaiskustannuksiin ja heikompaan vaikuttavuuteen ja palvelukykyyn.
− voimavarojen kohdentamisen ja siirtämisen jäykkyyksien purkaminen, jotta uusille poliittisille avauksille sekä uusille yhteiskunnan ja
kansalaisten tarpeille olisi tilaa ilman, että verotuksen tai menojen taso nousee liian korkeaksi
− julkisen hallinnon toimintojen ja riskienhallinnan ja sitä kautta taloudenhoidon kansainvälistyminen, mikä vaikeuttaa kansallisvaltion tasolla asioiden hallintaa ja tilivelvollisuuden toteuttamista
− hallinnon muuttuminen ICT -sidonnaiseksi informaatiohallinnoksi,
missä tuottavuus ja taloudellisuus sekä vaikuttavuus edellyttävät tietojohtamista. Julkisen hallinnon valmiudet tietojohtamiseen ovat kuitenkin riittämättömät.
− tietoperusteisen päätöksenteon edellytysten ja yhtenäisen soveltamisen parantaminen
− ICT -sidonnainen hallinto lisää tietoturvallisuuden riskejä ja tietoturvallisuustyön painoarvoa taloudenhoidon luotettavuuden ja toimivuuden perusedellytyksenä
− onnistunut kestävyysvajeen ratkaiseminen siten, että veropolitiikassa
onnistutaan tasapainottamaan veropolitiikkaan kohdistuvat ristiriitaiset tavoitteet ja talouden menopuolella tehtävät uudistukset, uudelleenkohdennukset ja säästöt tukevat talouskasvua ja tuottavuutta pitkällä tähtäimellä ja että politiikkatoimenpiteiden vaikutukset tunnistetaan ja niitä arvioidaan myös riittävän pitkällä tähtäimellä systemaattisella tavalla. Kestävyysvajeen ratkaiseminen edellyttää myös taloudellisuuden ja tuottavuuden johtamisen kehittämistä ja tämän varmistamista tarkastuksellisin keinoin.
− tarve arvioida osin uudelleen hyvinvointipalveluiden rahoitusmalleja
ja sekä kuntien valtionosuusjärjestelmää ja kunta- ja palvelurakennetta
− talousarvion ulkopuolisen valtiontalouden, joka edustaa 60 prosenttia
valtion toimintaan sitoutuneesta pääomasta, ottaminen haltuun hyvän
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−

−

hallinnon ja avoimuuden ja niiden edellyttämän ohjausotteen sekä tilivelvollisuuden varmentamisen näkökulmista. Valtion omistajaohjauksen systemaattisuuden ja riittävän terävän tavoitteenasettelun ja
kriittisen arvioinnin varmistaminen
valtion uusien konsernipalveluiden ja palvelukeskusmallien sekä niihin liittyvien tietojärjestelmäratkaisujen taloudellisuuden ja tehokkuuden varmistaminen ja kustannusrakenteiden avoimuuden lisääminen
siirtomenojen vaikuttavuutta koskevan tiedon ja tietoperusteisen päätöksenteon lisääminen. Siirtomenoja on 66 prosenttia valtion menoista
joten talousjohtamisen tietoperustassa juuri siirtomenojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta koskevat arvioinnit ovat kriittisessä
asemassa.

1.4.1

Toimintaympäristö tilin- ja laillisuustarkastuksen
kannalta

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä tunnistetut riskit otetaan tilintarkastuksessa ja laillisuustarkastuksessa huomioon määriteltäessä tarkastuksen kohdentamista Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman tilintarkastusta koskevissa osissa ja tilintarkastuksen toimintayksikön suunnitelmassa sekä laadittavissa tilintarkastuksen riskianalyyseissä.
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä tunnistetut riskit otetaan soveltuvin osin huomioon myös tilintarkastuksen ohjeita kehitettäessä.
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi huomioidaan tilintarkastuksen
toimintayksikön suunnitelman valmistelussa arvioitaessa tunnistettujen
riskien merkitystä tarkastusten kohdentamiselle erityisesti valtiokonsernin
ja valtiontalouden kokonaisuuden näkökulmasta, määriteltäessä olennaisuusrajoja ja niiden suhdetta tarkastusriskiin ja esittämällä valtion- ja kansantalouden riskianalyysiin nostettavaksi uusia valtiontalouden hoitoon
liittyviä olennaisia riskejä. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä
tunnistettuja riskejä hyödynnetään tilintarkastuksen yksikön suunnitelmassa ja tarvittaessa yksittäisissä tilintarkastussuunnitelmissa täydentävänä näkökulmana, johon tilintarkastaja kiinnittää huomiota soveltaessaan
tilintarkastusohjeita ja suorittaessaan tilintarkastusohjeiden mukaista tarkastusta.
Valtion uudet talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT -toiminnan konsernipalveluratkaisut muuttavat toimintatapoja ja sisältävät osaksi uudenlaisia ja keskittyneitä riskejä, joiden hallinta johtamisen ja sisäisen valvonnan perinteisin keinoin on aikaisempaa vaikeampaa. Tarkastusviraston tekemissä tilin- ja laillisuustarkastuksissa kertyneen kokemuksen mukaan
palvelukeskusmalleihin siirtyminen sisältää merkittäviä riskejä erityisesti
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muutosvaiheessa. Ongelmaksi ovat erityisesti osoittautuneet tilaaja- ja
asiakasvirastojen ja palvelukeskuksen välinen vastuunjako ja haavoittuvuudet, jotka liittyvät pitkiin, ICT -perusteisiin toimintaketjuihin ja toiminnan keskittymiseen muutamaan paikkaan. Vuosien 2012–2015 tilintarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota talous- ja henkilöstöhallinnon merkittäviin muutoksiin ja niihin liittyviin riskeihin.
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisun
eli Kieku -järjestelmän käyttöönotto on menossa. Käyttöönotto tulee olemaan erittäin laaja ja vaatii laajaa koulutusta ja tukea, jotta järjestelmästä
saadaan tarvittavat johtamis- ja tuottavuushyödyt. Tietojen standardointi
ja riittävä yhtenäistäminen ovat osoittautuneet haasteellisiksi. Kieku järjestelmän käyttöönotto on keskeinen tarkastuskohde vuosien 2012–
2015 järjestelmätarkastuksessa ja tilintarkastuksessa.
Sisäinen valvonta tulee käytännössä toteutettavaksi yhä enemmän tietojärjestelmissä ja tällöin myös ulkoisen tilintarkastajan suorittama sisäisen
valvonnan tarkastus on yhä enemmän tietojärjestelmätarkastuksen keinoin
tapahtuvaa tietojärjestelmien ja niiden toimintaprosessien testaamista ja
arviointia. Vuosien 2012–2015 tilintarkastuksissa ja järjestelmätarkastuksissa lisätään edelleen tietojärjestelmiin liittyvien kontrollien tarkastusta.
Valtion olennaisimmat kontrolliriskit ovat ohjaus- ja johtamisjärjestelmän puutteet ja sisäisen valvonnan merkityksen aliarvioiminen sekä pitkiin ja monimutkaisiin toimintaketjuihin sisältyvät sisäisen valvonnan vajeet. Tilintarkastus käsittää valtion taloudenhoidon perustietojen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvien riskien ja sisäisen valvonnan riskien tarkastamisen. Sisäisen valvonnan ja johtamisen puutteet ovat keskeinen
kontrolliriskien lähde.
Valtion menoista siirtomenot muodostavat volyymiltään ja laajuudeltaan
suurimman valtion menojen ryhmän. Siirtomenojen luonteen vuoksi erilaiset laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä epätarkoituksenmukaisen
käytön riskit ovat niissä suurempia kuin valtion toimintamenoissa. Kun
tämä yhdistetään siirtomenoja koskevan toiminnan muuta toimintaa heikompaan ohjaus- ja valvontajärjestelmään, voidaan siirtomenoja pitää tällä hetkellä kokonaisuudessaan valtion taloudenhoidon kannalta olennaisena riskialueena ja erityisesti myös sisäisen valvonnan riskikohteena. Valtionapujen ja muiden siirtomenojen primäärivalvonnan taso on huomattavan vaihtelevaa eri viranomaisissa ja rahoituksen saajiin kohdistuvaa valvontaa ei kaikissa tapauksessa tehdä yleisesti hyväksyttyihin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteisiin nähden riittävästi. Vuosien
2012–2015 tilintarkastuksissa ja laillisuustarkastuksissa lisätään siirtomenojen tarkastusta erityisesti lisäämällä erillisiä, tilintarkastusten yhteydessä toteutettavia laillisuustarkastuksia.
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Valtion talousarviotalouden toimintoihin sitoutunut pääoma on vuoden
2010 tilinpäätöksen taseanalyysin perusteella 33,8 miljardia euroa. Tarkastuksissa on toistuvasti tullut esille ongelmakohtia infrastruktuuriomaisuuden hallinnassa ja käsittelyssä valtion taloudenhoidossa. Valtion kirjanpitoa ja tasetta ei ole järjestetty tällä sektorilla yhtenäisten ja johdonmukaisten periaatteiden mukaisesti eikä kirjanpidon ja taseen tietoja käytännössä hyödynnetä ohjauksessa ja johtamisessa. Vuosien 2012–2015 tilintarkastuksissa lisätään taseen tarkastusta niissä yksittäisissä kirjanpitoyksiköissä, joiden merkitys on keskeinen valtion tilinpäätöksen taseen
kannalta.
Valtion tilinpäätöksessä riskialueena ovat myös sitoumuksia koskevien
tietojen, valtuuksia koskevien tietojen sekä valtion omaisuuden arvostamista koskevat erityiset puutteellisuudet ja virheriskit. Menettelyihin kiinnitetään erityistä huomiota niiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksissa,
joiden tilinpäätöksissä näillä on olennaista merkitystä ja valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
1.4.2

Toimintaympäristö tuloksellisuustarkastuksen
kannalta

Useimpien edellä kuvattujen kansan- ja valtiontalouden sekä valtion taloudenhoidon haasteisiin ja riskeihin vastaamiseksi tehtävien toimenpiteiden tarkastaminen kuuluu tuloksellisuustarkastuksen tehtäväalaan. Kestävän talouskasvun lisäksi julkisen talouden rahoituksellisen kestävyyden
turvaaminen edellyttää suoraan julkisiin menoihin ja tuloihin kohdistuvia
toimenpiteitä. Olennaista valtiontalouden haasteissa on julkisen toiminnan
tuottavuuden, taloudellisuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantaminen.
Tuloksellisuustarkastuksen kannalta valtiontalouden hoitoa koskevista
haasteista ja riskeistä voidaan nostaa esille erityisesti seuraavat:
Kestävyysvajeen ratkaiseminen edellyttää veropolitiikassa siihen kohdistuvien ristiriitaisten tavoitteiden tasapainottamista. Hyvinvointipalveluiden rahoitusmalleja olisi arvioitava uudelleen, samoin kuin kuntien valtionosuusjärjestelmää ja kunta- ja palvelurakennetta.
Siirtomenojen tuloksellisuusriskit, erityisesti vaikuttavuusriskit ovat
korkeita. Siirtomenojen sisäinen valvonta on usein riittämätöntä ja saajien
kontrollit eivät turvaa valtion taloudenhoidon kokonaisuuden näkökulmaa
ja etua riittävästi. Useasta rahoituslähteestä samalle hankkeelle tai kokonaisuudelle myönnettävät harkinnanvaraiset valtionavut ovat selkeä ongelma-alue tarkastushavaintojen perusteella.
Euroopan vakausjärjestelyt ovat muuttaneet Suomen valtion vastuuasemaa eri mekanismien kautta. Sitoumukset ovat lisänneet Suomen valtion
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taloudellisia vastuita ja riskejä. Riskikokonaisuus on vaikeasti hahmotettava ja valtion taseen ja taseen ulkopuoliset vastuut ja piilevä velka ovat
huomattavat.
Ympäristöriskeihin ja ympäristöterveyteen ja turvallisuuteen liittyvät
valtion piilevät vastuut ovat toinen merkittävä riskikokonaisuus.
Talousarvion ulkopuolinen valtiontalous muodostaa noin 60 prosenttia
valtion toimintaan sitoutuneesta pääomasta ja siihen sisältyy merkittäviä
vastuita. Muut sektorilla toimivat ulkoiset tarkastajat eivät tarkastele kokonaisuutta (nk. konsernietua) eivätkä ota huomioon eduskunnan finanssivallan näkökulmaa.
Hallinto on muuttunut ICT -sidonnaiseksi informaatiohallinnoksi, mutta
julkisella hallinnolla ei useinkaan ole riittäviä valmiuksia tietojohtamiseen. ICT -sidonnainen hallinto lisää tietoturvallisuuden riskejä. Haasteena on myös valtion uusien konsernipalvelujen ja palvelukeskusmallien sekä niihin liittyvien tietojärjestelmäratkaisujen taloudellisuuden ja tehokkuuden varmistaminen ja kustannusrakenteiden avoimuuden lisääminen.
1.4.3

Toimintaympäristö finanssipolitiikan tarkastuksen
kannalta

Finanssipolitiikan valmistelun ja toimeenpanon toimintaympäristöä hallitsevat edellä todetut kansainvälisen talouden ja valtiontalouden yleiset
haasteet ja riskit. Finanssipolitiikan ja sen tarkastuksen toimintaympäristössä painottuvat erityisesti Suomen julkisen talouden kestävyysvaje, valtion ja muun julkisen sektorin velkaantuminen sekä aikaisempaa hitaamman talouskasvun ja tuottavuuden kehityksen aiheuttamat ongelmat.
Toimintaympäristön kehitystä hallitsee lisäksi Euroalueen velka- ja finanssikriisi sekä siihen liittyvä Euroopan unionin ja Euroalueen finanssipolitiikan ja valtiontalouksien hoidon ylikansallisen unionin oikeuteen ja
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan ohjauksen lisääntyminen. Osana
vakaus- ja kasvusopimusta ja unionin talous- ja rahaliittoa unioni pyrkii
ohjaamaan yhä yksityiskohtaisemmin ja sitovammin jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaa. Unionin talousliittoa pyritään tiivistämään. Osa talousliiton oikeudellisesta perustasta sijoitetaan unionin perustamisesta ja toiminnasta tehtyjen sopimusten ulkopuolisiin, Euroalueen ja osan jäsenvaltioista käsittäviin hallituksen välisiin sopimuksiin (Eurooppa -neuvosto:
Euroalueen hallitusten ja valtionpäämiesten julkilausuma 9.12.2011, uusi
Finanssipoliittinen sopimus). Samalla syntyy myös julkisen talouden ja
rahoitusjärjestelmän vakauttamiseen tähtääviä ylikansallisia ja hallitustenvälisiä järjestelyitä ja niihin kohdistuvia uusia tarkastustarpeita (esimerkiksi Euroopan vakausmekanismi EVM). Unionissa odotetaan kansallises-
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ti noudatettavan unionin ja Euroalueen tasolla sovittuja finanssipolitiikan
ja julkisen talouden hoidon linjauksia. Unionin, Euroalueen ja jäsenvaltioiden kansallisella tasolla edellytetään asetettavaksi tehokkaat finanssipolitiikan säännöt rajoittamaan valtion velkaantumista ja ohjaamaan finanssipolitiikkaa.
Jäsenvaltioilla odotetaan olevan myös kansalliset instituutiot ja valvontamekanismit, jotka varmistavat finanssipolitiikan tietoperustan ja finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisen ja tavoitteiden seurannan avoimella
ja tehokkaalla tavalla. Valtiontalouden tarkastusviraston ja muiden jäsenvaltioiden ylimpien kansallisten tilintarkastuselimien rooli valvonnassa
myös mainitaan uudessa, vuonna 2011 säädetyssä Euroopan unionin neuvoston direktiivissä jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista
vaatimuksista. Jäsenvaltioiden tarkastusvirastoilta odotetaan näin aktiivista otetta finanssipolitiikan tietoperustan ja siihen liittyvän raportoinnin
luotettavuuden ja avoimuuden sekä yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden
toteutumisen varmistamisessa.
Kansallisesti valtiontalouden kehysmenettely on tärkein finanssipolitiikan ohjauskeino ja finanssipolitiikan sääntö. Hallituksen puolella on pyrkimyksenä lähentää kehysmenettelyä muuhun hallituksen toiminnan strategiseen johtamiseen ja lainsäädäntöpolitiikan johtamiseen. Verotukseen
kohdistuu korotuspainetta. Veropolitiikassa ja verojärjestelmässä olisi
pystyttävä yhdistämään julkisen talouden kestävyysvajetta korvaavat toimenpiteet, talouskasvun ja kilpailukyvyn turvaaminen ja edistäminen sekä
erilaiset yhteiskuntapolitiikan ohjaustavoitteet mahdollisimman selkeän,
tehokkaasti sovellettavissa olevan ja oikeudenmukaisen verojärjestelmän
kanssa. Finanssipolitiikan tavoitteen asettelua jouduttaneen konkretisoimaan ja päivittämään vielä kuluvan vaalikauden aikana.
Tarkastuksellisesta näkökulmasta korostuvat veropolitiikan ja valtion tuloihin vaikuttavien toimien sekä toisaalta valtion taloudellisen aseman ja
valtion vastuiden ja valtiontalouden riskien kehityksen ja kestävyyden tarkastelun tarpeet.
1.4.4

Toimintaympäristö puolue- ja vaalirahoituksen
laillisuusvalvonnan kannalta

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi on sen perustuslaillisen tehtävän lisäksi laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) säädetty vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvominen, vaalirahoitusilmoitusten julkistaminen internetissä ja vaalirahoitusilmoitusten
tarkistaminen. Tarkastusvirasto antaa eduskunnalle vaalikohtaisen kertomuksen saamistaan ilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden
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noudattamisen valvonnassa kahdeksan kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.
Puoluelain muutoksen (683/2010) seurauksena Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo myös puolueiden tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista puolueen,
puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toiminnassa. Tarkastusvirasto voi tätä varten tarkastaa valvottavan kirjanpitoa ja varojen käyttöä. Tarkastusvirasto antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan myös puoluelain valvonnassa.
Puolue- ja vaalirahoituslain toimintaympäristön kannalta ei suunnittelukautena ole ennakoitavissa olennaisia muutoksia tai lisätehtäviä. Toiminnan suunnittelussa kunnallisvaalivuotena tapahtuva asiakasmäärien olennainen kasvu kuormittaa erityisesti asiakirjahallintoa.
Tarkastusviraston toiminnan resursoinnin riskinä voidaan pitää paikallisyhdistysten puoluetuen käyttöönottoa ilman puoluelain lainsäädäntömuutoksia. Tällöin valvonnan kohteiden ja tietojen vastaanottamisen osalta tarkastusviraston asiakasmäärä nousisi nykyisestä noin 150 yhdistyksestä mahdollisesti jopa 5 000 yhdistykseen. Paikallisen puoluetuen käyttöönoton valmistelu ei kuitenkaan ole suunnitelman laadintahetkellä ajankohtainen.

1.5

Vaikuttavuustavoitteet

Valtiontalouden tarkastusviraston strategiset vaikuttavuustavoitteet ovat:
1. oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteet toteutuvat valtion taloudenhoidossa ja julkisessa toiminnassa ja luottamus tätä kohtaan on suomalaisessa yhteiskunnassa korkealla tasolla,
2. eduskunta pystyy käyttämään tehokkaasti finanssivaltaansa luotettavien, päätöksenteon perusteista ja vaihtoehdoista sekä valtiontalouden
tilasta oikean ja riittävän kuvan antavien tietojen perusteella.
Tarkemmat valtiontalouden tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet ovat:
1. valtion taloudenhoito on korkealaatuista ja tuloksellista ja valtion taloutta hoidetaan lain ja eduskunnan päätösten mukaisesti ja järkevästi,
2. vaali- ja puoluerahoitus on avointa ja siinä noudatetaan vaali- ja puoluerahoituslain säännöksiä ja tämän pohjalta kansalaisilla on edellytykset arvioida ehdokkaiden ja puolueiden sidonnaisuuksia.
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Tarkastusvirasto edistää näiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista
vastuullistamalla suorittamallaan riippumattomalla ulkoisella ammattitarkastuksella ja vaali- ja puoluerahoitusvalvonnalla hallitusta ja hallintoa
hyvään hallinnon periaatteiden mukaiseen ja vastuulliseen valtion taloudenhoitoon sekä puolueita ja vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisia vaali- ja
puoluerahoituslainsäädännön noudattamiseen ja korkeaan avoimuuteen.
Tarkastusviraston tavoitteena ei ole omien kriittisten tarkastus- ja valvontahavaintojen määrä vaan se, että suomalaisessa yhteiskunnassa saavutetaan ja pidetään yllä vaikuttavuustavoitteiden mukaista asiaintilaa. Tarkastusviraston strategisena toiminnallisena tavoitteena on, että tarkastusvirastoon luotetaan objektiivisena ja riippumattomana sekä ammattimaisesti
toimivana ja vastuullisena tarkastus- ja valvontaviranomaisena.
Tarkastusviraston keinot edistää vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen
ovat tiivistettävissä seuraavaan kaavioon:

Huomautukset
Kehittämissuositukset
Varmentaminen
Talousinformaatio
Tuloksellisuusinformaatio
Sisäinen valvonta ja ohjausj
ärjestelmä

Ennaltaehkäisevä ja vastuullistavavaikutus
Tietoisuus valvonnasta
Asiantuntijuus ja tarkastuksen aikana tehdyt muutokset

KUVIO 1. Ulkoisen tarkastuksen tehtävät ja vaikutukset

Tarkastusviraston konkreettiset eri tarkastus- ja valvontalajeille yhteiset
vaikuttavuustavoitteiden edistämistä koskevat tulostavoitteet ovat:
Ennaltaehkäisevä ja
vastuullistava vaikutus

Tarkastus- ja valvontakohteissa säilyy tietoisuus valvonnasta ja tämä
osaltaan ennaltaehkäisee huonoa hallintoa ja taloudenhoitoa sekä
kannustaa tulokselliseen ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaiseen
toimintaan
Tietoisuus valvonnasta ja valvonnan kattavuus talouden-hoidon eri
osa-alueilla toteutuu ulkoisen tarkastuksen 4 tarkastuslajin (tilintarkastus, laillisuustarkastus, tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus) toiminnasta muodostuvan kokonaisuuden kautta sekä tarkastusviraston eduskuntakertomusraportoinnista ja rakentavasta näkymi-
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sestä julkisuudessa ja asiantuntijavuorovaikutuksessa tarkastuskohteiden kanssa
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan kohteille välittyy tehokkaasti tieto
lainsäädännön vaatimuksista ja tietojärjestelmät osaltaan tukevat
asianmukaista avoimuusvelvoitteiden toteuttamista
Tarkastusvirasto pitää esillä yhteiskunnassa ja valtionhallinnossa kustannustehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden, taloudellisuuden ja
tuottavuuden näkökulmaa ja näkökulman ottamista huomioon pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla
Tarkastusvirasto tarkastuksen aikaisella ja yleisellä asiantuntijatoiminnallaan rakentavasti ohjaa hyvän hallinnon ja taloudenhoidon mukaisiin ja mahdollisimman tuloksellisiin menettelyihin. Tarkastusvirasto etsii tähän vuorovaikutukseen ja asiantuntijavaikuttamiseen parhaiten
sopivat ja tehokkaimmat kanavat
Varmentamistehtävät

Tarkastusvirasto varmentaa julkistaloutta koskevan, eduskunnan päätöksenteon perustana olevan taloudellisen informaation siten, että
kunkin vaalikauden aikana eduskunnalla ja kansalaisilla on käytettävissään valtion-taloutta kokonaisuutena koskevan päätöksenteon kannalta keskeisten tietojen luotettavuutta koskeva tarkastusviraston tarkastukseen perustuva lausunto
Tarkastusvirasto varmentaa ulkoisena tilintarkastajana valtion talousarvion noudattamista sekä valtion tilinpäätöksen tietojen oikeellisuutta
ja riittävyyttä sekä valtion kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten sekä toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tietojen oikeellisuutta
riittävyyttä sekä tuottavuus- ja taloudellisuustietojen tuottamisessa välttämättömän tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisen asianmukaisuutta.
Tarkastusvirasto varmentaa sisäisen valvonnan asian-mukaista ja riittävää järjestämistä. Tavoitteena, että sisäinen valvonta paranee ja tarkastusvirasto on myötävaikuttanut sisäisen valvonnan kehittämiseen.
Tarkastusvirasto varmentaa, toimivatko valtion talouden-hoidon ja hallinnon ohjausjärjestelmät hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja
siten, että ne antavat perusteet tulokselliselle toiminnalle ja toiminnan
taloudellisuutta johdetaan järjestelmällisesti. Vuosittain voidaan ohjausjärjestelmää koskeva tarkastuslausunto antaa 1–2 ministeriön hallinnonalalta ja parista keskeisestä poikkihallinnollisesta ohjausjärjestelmästä tuloksellisuustarkastusten perusteella. Tavoitteena on, että
taloudellisuuden ohjauksen näkökulma vahvistuu edelleen.
Tarkastusvirasto varmentaa, onko valtion tilinpäätöskertomuksessa
annettu oikeat ja riittävät tiedot yhteiskunta-politiikan tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi tuloksellisuustarkastuksissa tarkastusvirasto
varmentaa hallinnon tuottaman ja hyödyntämän tuloksellisuus- ja arviointitiedon luotettavuutta ja riittävyyttä sekä tehokasta hyödyntämistä
ja näin edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tavoitteena on, että tavoitteiden saavuttamisesta ja sen puutteista raportoitaisiin yhä
avoimemmin ja tätä kautta voitaisiin parantaa päätöksenteon laatua
Tarkastusvirasto varmentaa vaalirahoituksen ja puolue-rahoituksen
avoimuutta ja ilmoitusvelvollisuuden lainmukaisen noudattamista.
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Huomautukset ja
kehittämissuositukset

Tavoitteena on, että tarkastusvirasto antaa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista käytännössä toteuttamiskelpoisia kehittämissuosituksia, jotka parantavat tarkastusviraston strategisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on, että 2/3 tarkastusviraston suosituksista toteutuu merkittävässä määrin 5 vuoden sisällä
suosituksen esittämisestä
Tavoitteena on, että hallinnossa tarkastusviraston havainnoimat virheet ja lainvastaiset menettelyt korjataan mahdollisimman nopeasti jo
tarkastuksen aikana

1.6

Strategiset taloudellisuus- ja
tuottavuustavoitteet

1.6.1

Tavoitteet

Tarkastusviraston strategisena taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteena on
− saavuttaa edellä luvussa 1.5 kuvatut vaikuttavuustavoitteet ja jäljempänä vuoden 2012 tarkastussuunnitelmassa kuvatun laajuinen ulkoinen tarkastus sekä vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta nykyisen henkilöstörakenteen mukaisesti arvioidulla 138 henkilötyövuoden työpanoksella
− pysyä 15 379 miljoonan euron vuoden 2012 hinnoin esitetyssä määrärahatasossa korjattuna eduskunnan virkaehtosopimusten mukaisia
palkantarkistuksia vastaavalla korotuksella ja
− hoitaa tarkastus- ja valvontatehtävä pääosiltaan kansainvälisiä ISSAI standardeja asiallisesti vastaavan laatutason mukaisesti.
Tarkastusvirasto toteaa, että vuoden 2012 talousarviossa ei viraston määrärahan mitoituksessa ole otettu huomioon puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan aiheuttamaa lakisääteistä ja määräaikaan sidottua lisätyötä ja että
talousarvion mukaisesti tarkastusvirasto supistaa henkilöstövoimavarojaan
vuoden 2010 talousarvion perustana olleesta 150 henkilötyövuodesta 138
henkilötyövuoteen. Eduskunta on talousarviopäätöksellään näin ottanut
kantaakseen merkittävän tarkastusriskin. Kaikilta osin tarkastusta ei voida
järjestää ja resursoida kansainvälisten standardien mukaisella tavalla.
Tarkastusviraston taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteina on:
− Tarkastusviraston toiminnan tilinpäätöksen mukaisten kulujen ja suoritepäivän hinnalla mitattujen kustannusten kehitys ei neljän vuoden
suunnittelukauden aikana kokonaisuudessaan ylitä kuluttajahintaindeksin mukaista kustannustason nousua.

26

−

Tarkastusviraston kehittämistoimenpiteet ja tietojärjestelmähankkeet
ovat investointiluonteisia eli ne maksavat itsensä takaisin parantuneena taloudellisuutena tai vaikuttavuutena avoimesti esitetyn takaisinmaksu/vaikutusajan puitteissa.

1.6.2

Vakaus- ja tehokkuusohjelma

Strategisten taloudellisuustavoitteiden saavuttamista ja määrärahatason
sopeuttamista varten tarkastusvirasto on käynnistänyt vuonna 2010 vakaus- ja tehokkuusohjelman, jonka avulla on ollut tarkoitus varmistua ennakolta pitkällä tähtäimellä viraston kilpailukyvystä ja turvata tarkastustoiminnan tarkoituksenmukaiset toimintaedellytykset ennen ulkoista pakkoa.
Vakaus- ja tehokkuusohjelma koskettaa erityisesti henkilöstöresursseja,
sillä henkilöstökulut ovat 76 prosenttia tarkastusviraston toiminnan kokonaiskuluista.
Taloudellisuus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuudet puuttumatta henkilöstömäärään ja henkilöstörakenteeseen ovat erittäin
rajoitettuja. Henkilöresurssien kohdalla vakaus- ja tehokkuusohjelma on
tarkoittanut tähän mennessä henkilötyövuosien vähentämistä luopumalla
määräaikaisista virkasuhteista. Siten vuoden 2010 tilinpäätöksen 148 henkilötyövuotta on supistunut vuoden 2011 tilinpäätöksen arviossa 145,8
henkilötyövuoteen ja vuoden 2012 tilinpäätöksessä tulee ennusteen mukaan olemaan 137,5 henkilötyövuotta.
Tarkastusviraston tarkastustoiminnan ja puolue- ja vaalirahoituksen valvonnan toteuttamisen 2012–2015 mitoituksessa on lähdetty 138 henkilötyövuodesta. Ongelmana on, että tarkastusviraston toimintamenot ylittävät
virastolle annetun kehyksen, jollei kehysmäärärahoihin tehdä virkaehtosopimuksesta ja lakisääteisestä hintakehityksen noususta johtuvia tarvittavia tarkistuksia. Ilman näitä tarkistuksia tarkastusviraston on ryhdyttävä
vakinaisen henkilökunnan vähentämiseen tähtääviin virkamiesoikeudellisen toimenpiteisiin vuonna 2013 tai viimeistään vuonna 2014.

1.7

Määräraha- ja henkilöstösuunnitelma
sekä voimavarojenkohdentaminen
päätoimialoille

Johdon tuen assistenttipoolin resursseja tulee lisätä niin, että Tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikön sihteeritehtävät ja tarkastuskertomusten
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julkaisutehtävät voidaan järjestää pitkäjänteisesti. Täten seuraava mahdollinen rekrytointi kohdistetaan tarkastussihteeritehtävän resursointiin.
Eduskunnan kehysehdotuksen valmistelua sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten tarkastusviraston määrärahatarvelaskelman vuosille 2013–2016 on taulukossa 3 (määrärahalaskelma).
Tarkastuksen toimintayksiköille, tukipalveluille ja tarkastus- ja valvontalajeille henkilöstövoimavarat kohdennetaan taulukon 1 Työaika yksiköittäin ja taulukon 2 Tarkastuslajeittainen resurssikehys mukaisesti.

TAULUKKO 1. Työaika yksiköittäin
Työaika yksiköittäin htv
Tilintarkastuksen
toimintayksikkö
Tuloksellisuustarkastuksen
toimintayksikkö
Johdon tuen
toimintayksikkö

2014

%

2015

%

2016

%

43 %

59,2

43 %

58,4

42 %

57,3

43 %

51,5

37 %

51,8

37 %

51,6

39 %

49,2

38 %

2012

%

2013

59,8

43 %

59,0

51,6

37 %

10,0

7%

11,0

8%

11,0

8%

11,0

7%

11,0

7%

Tietoyksikkö

7,2

5%

7,0

5%

7,0

5%

7,0

5%

7,0

5%

Hallintoyksikkö

7,0

5%

7,0

5%

7,0

5%

7,0

5%

7,0

5%

Laatu- ja kantelupäällikkö
Pääjohtaja ja
esikuntapäällikkö

1,0

1%

1,0

1%

1,0

1%

1,0

1%

1,0

1%

2,0

1%

2,0

1%

2,0

1%

Henkilöstö yhteensä
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2,0

1%

2,0

1%

138,7

100 %

138,5

100 %

139,0 100 % 138,1 100 % 134,5 100 %

TAULUKKO 2. Tarkastuslajeittainen resurssikehys
Työaika tarkastuslajeittain
ja toiminnoittain htv

2012

%

2013

2014

%

2015

%

2016

%

Tilintarkastus

33,4

24 %

32,1

23 %

32,0

23 %

32,0

23 %

31,5

23 %

Tuloksellisuustarkastus

31,3

23 %

31,6

23 %

31,5

23 %

31,5

23 %

31,5

23 %

Laillisuustarkastus

6,2

4%

7,2

5%

7,7

6%

7,7

6%

8,0

6%

Finanssipolitiikan tarkastus

2,3

2%

3,2

2%

3,6

3%

4,0

3%

4,0

3%

Eduskuntaraportointi

1,8

1%

1,7

1%

1,9

1%

1,7

1%

1,9

1%

Johtaminen ulkoinen

14,8

11 %

15,1

11 %

15,0

11 %

14,5

10 %

14,0

10 %

Muu ulkoinen suorite
Tarkastus- ja asiantuntijatoiminta yhteensä

7,1

6%

8,3

6%

8,0

6%

7,8

6%

7,6

6%

98,4

71 %

99,2

72 %

99,7

72 %

99,2

72 %

98,5

71 %

Puolue- ja vaalirahoitus
Ulkoiset suoritteet yhteensä
Sisäiset suoritteet yhteensä

4,5

2%

2,4

2%

2,4

2%

2,4

2%

3,0

2%

101,4

73 %

101,6

73 %

102,1

73 %

101,6

74 %

101,5

74 %

37,2

27 %

36,9

27 %

36,9

36,5

138,6

100 %

138,5

100 % 139,0

138,1

26 %
100
%

36,5

Toimintayksiköt yhteensä

27 %
100
%

138,0

26 %
100
%

Toimintayksiköt yhteensä

138,7

0,0

138,5

0,0

138,1

0,0

138,0

0,0

Työaika johtaminen ulkoinen htv

2012

0,0

2013

139,0

2014

2015

2016

Pääjohtaja ja esikuntapäällikkö

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Tilintarkastuksen toimintayksikkö
Tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikkö

5,0

5,1

5,0

4,9

4,7

7,1

7,3

7,3

6,9

6,6

Johdon tuki

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Hallintoyksikkö

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Tietoyksikkö

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

14,8

15,1

15,0

14,5

14,0

Yhteensä

Työaika muu ulkoinen suorite htv

2012

2013

2014

2015

2016

Laatu- ja kantelupäällikkö

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Tilintarkastuksen toimintayksikkö
Tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikkö

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

4,5

5,0

5,0

5,0

4,7

Johdon tuki

1,1

1,3

1,0

0,8

0,9

Hallintoyksikkö

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tietoyksikkö

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

7,1

8,3

8,0

7,8

7,6
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2011
TA

11 347 000
3 616 000
14 963 000

15 017 225
1 446 955
16 409 955
620 000
15 637 225

2010
TP

10 059 000
3 318 000
13 377 000

12 525 765
3 045 718
16 422 718
596 000
13 121 765

15 757 848
1 392 730
16 771 730
640 000
16 397 848
681 330

-

- 50 187

731 517
-

2013
Muutos +/- €

16 084 517
1 342 543
17 453 060
640 000
16 724 517

12 425 517
3 685 000
16 110 517

TTS 2013

Toimintamenot
Siirtomääräraha

Muutost en perustelut
Palkkamenot

16 420 000
1 342 543
17 788 549
640 000
17 060 000

12 761 006
3 685 000
16 446 006

TTS 2014

399 050

-

54 503

344 547
-

2015
Muutos +/- €

16 764 553
1 399 213
18 189 766
640 000
17 404 553

13 105 553
3 685 000
16 790 553

TTS 2015

383 334

-

29 487

353 847
-

2016
Muutos +/- €
TTS 2016

17 118 400
1 428 700
18 573 100
640 000
17 758 400

13 459 400
3 685 000
17 144 400

Tarkastusviraston toimintamenoihin käytettäväksi tarkoitet tu määräraha on budjetoitu siirtomäärärahaksi (2 v) aivan kuten valtion muidenkin virast ojen toimintamenot. Valtion talousarviolain mukaan siirt omääräraha
voidaan kokonaan tai osaksi siirtää käytet täväksi tulo- ja menoarvioon ott amisvuott a seuraavien kolmen varainhoit ovuoden aikana , jollei tulo- ja menoarviossa asianomaisen siirtomäärärahan kohdalla ole määrät ty,
että siirtomääräraha voidaan siirtää käytettäväksi vain seuraavan varainhoitovuoden aikana. Tästä syystä kehystaulukkoon on lisätty siirt omäärärahan luonteen takia sarake T oimintamenojen käyttö/ vuosi.
Varainhoit ovuoden päätyttyä käyttämät ön osa siirtomäärärahasta voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle käytettäväksi. Siirtomäärärahan siirto t ehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Se on kyseisen tilikauden
talousarviomeno mutta liikekirjanpidon meno vasta todellisena käyt tövuonna. S iirtomäärärahaa voidaan siten käyttää useampi vuotisten hankkeiden toteuttamiseen.

Ilman näiden palkantarkistusten huomioon ottamista t arkastusviraston on ryhdytt ävä vakinaisen henkilökunnan vähentämiseen tähtä äviin virkamiesoikeudellisen toimenpiteisiin vuonna 2013 tai viimeistään vuonna
2014.

Tarkastusviraston tarkastustoiminnan ja puolue- ja vaalirahoituksen valvonnan toteuttamista varten palkkoihin käyt ettävät määrärahat on sit en mitoitettu määrärahalaskelmassa vuoden 2010 talousarvion perustana
olleesta 150 henkilötyövuodesta 138 henkilötyövuoteen. Palkkoihin käytettävät määrärahat sisält ävät virkaehtosopimuksist a johtuvat palkantarkistukset, jotka on laskettu 2,7 % suuruisina kullekin vuodelle.
Määrälaskelma sisältää siten määrärahat 138 henkilötyövuoden palkkamenoihin sekä laskennalliset 2,7 % suuruiset vuositt aiset palkantarkistukset, jotka joht uvat pääosin tulevista eduskunnan virkaehtosopimuksista.
Laskelmassa siirtyvän erän määräksi on laskettu enintään yhtä kuukautta vastaava määrä toimintamenomomentin määrärahasta. Vuoden 2013 muutoksen suuruus johtuu siit ä, et tä palkkoihin käytettävät määrärahat
vuosina 2011–2011 ovat suuremmat kuin talousarvioissa 2011 ja 2012 toimintamenomomentille on merkitty.

Strategisten taloudellisuustavoit teiden saavut tamista ja määrärahatason sopeut tamista varten tarkastusvirasto on käynnistänyt vuonna 2010 vakaus- ja tehokkuusohjelman, jonka avulla on ollut t arkoitus varmistua
ennakolta pit källä tähtäimellä viraston kilpailukyvyst ä ja t urvat a tarkastustoiminnan tarkoituksenmukaiset toimintaedellytykset ennen ulkoista pakkoa. Tarkastusvirast on taloudellisuus- ja tuottavuustoimenpiteiden
toteutt amisen mahdollisuudet puuttumat ta henkilöstömäärään ja henkilöst örakenteeseen ovat erittäin rajoit ettuja. Tarkastusviraston vakaus- ja tehokkuusohjelman t oimenpiteet ovat henkilöresurssien kohdalla
merkinneet tähän mennessä henkilöt yövuosien vähentämistä luopumalla määräaikaisista virkasuht eist a. V akaus- ja tehokkuusohjelman aikana ei ole myöskään rekrytoitu lainkaan vakinaista henkilökuntaa eläkkeelle
tai t oisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden työntekijöiden t ilalle. Siten vuoden 2010 tilinpäätöksen 148 henkilötyövuodet ovat supist uneet vuoden 2011 tilinpäät öksen arviossa 145,8 henkilötyövuoteen ja vuoden
2012 t ilinpäätöksessä tulee ennusteen mukaan olemaan 137, 5 henkilöt yövuotta.

Tarkastusviraston talousarvio vuodelle 2012 kattaa edelliseltä vuodelt a siirtyvän määrärahan kanssa tarkastusvirast on perustuslain 90 §:ssä säädetystä tehtävästä, ehdokkaiden vaalirahoituksen
ilmoitusvelvollisuuden valvonnasta sekä vaali- ja puoluerahoituksen valvontat ehtävästä aiheutuvat menot sekä eduskunnan virast ojen palkkausjärjest elmän käyt töönotost a ja virkaehtosopimuksista aiheutuvat menot
vuodelle 2012 kokonaisuudessaan. Tarkast usvirasto toteaa kuit enkin, että vuoden 2012 talousarvion määrärahan mitoituksessa ei ole otettu huomioon puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan aiheuttamaa lakisääteist ä ja
määräaikaan sidottua merkittävää lisätyötä erit yisesti vaalirahoitusvalvonnan suorittamisessa. Tästä johtuen viraston tehtäväksi säädet tyä tarkast ustoimintaa ei voida järjestää ja resursoida kansainvälisten
standardien mukaisella t avalla TTS -suunnittelukaudella 2012–2016, jost a seuraa merkitt ävä riski valtiontalouden tarkastukselle.

363 446

-

27 957

335 489
-

2014
Muutos +/- €

E K:n kanslian toiminta- ja taloussuunnitel ma 2012–2015

11 694 000
3 685 000
15 379 000

2012
TAE

S uunnitelmakaudelle 2012–2015 arvioidaan toiminnan muutoksesta johtuvat määrärahatarpeet. Pohjalukuna käytet ään v. 2012 TAE:tä.

Tar ki stetut suunnitelmatiedot
Vastu ualue
Palkka- ja toimintamenot
VTV (siir tomääräraha 2 v.)
Palkkamenot
Toimintamenot
Toimintamenot mom. 21.40.29
tilinpäätös
Toimintamenojen käyttö/vuosi
Siirtyvä erä (arvio 2012 TAE)
Käytettävissä määrärahaa yht.
Arvonlisäveromenot yht. (21.40.29)
Toiminta- ja alv-menot yhteensä
+/- Muutokset 2012–2016 yhteensä

Määrärahalaskelma

TAULUKKO 3. Määrärahalaskelma
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2

Tarkastussuunnitelma 2012–
2015

2.1

Yleistä

Lähtökohdat ja painotukset
Tarkastussuunnitelman laadinnan lähtökohtana tarkastussuunnittelun kaudelle 2012–2015 on, että kaikki nykyiset neljä tarkastuslajia (tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus) tarvitaan perustuslaissa säädetyn valtion taloudenhoidon ulkoisen
ammattitarkastustehtävän hoitamiseen.
Tarkastussuunnittelun toisena lähtökohtana on Valtiontalouden tarkastusviraston valtiosääntöinen tehtävä ja päämäärä varmentaa ja edistää
luottamusta kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumiseen valtion taloudenhoidossa ja julkisessa toiminnassa. Tarkastusvirastolle laissa
säädetty toimivalta asettaa puitteet sille, missä rajoissa ja miltä osin tarkastusvirasto toteuttaa tätä tehtävää. Laki määrittelee näin tarkastusviraston tarkastussuunnittelussa sekä puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan suunnittelussa käytettävät tarkastettavuuden puitteet ja valvottavuuden puitteet.
Tarkempi tarkastussuunnittelussa tehtävä priorisointi perustuu valtionja kansantalouden riskianalyysissä (VTV drno 342/02/2011) tunnistettuihin riskeihin. Näitä on tulkittu ja merkittävästi täydennetty tarkastuksen
toimintayksiköiden tarkastuslajikohtaisissa riskianalyyseissä tunnistettujen riskien ja erityisten tarkastustarpeiden perusteella.
Priorisoinnissa otetaan huomioon tarkastusviraston rooli ja asema eduskunnan yhteydessä ja eduskunnan finanssivallan ja sen edellytysten toteutumisen varmentajana ja tarkastusviraston rooli ulkoisena ammattitarkastajana, jolloin toiminnassa painottuu varmentava näkökulma. Jos tarkastusvirasto on ainoa ulkoinen tarkastaja osa-alueen tai näkökulman alalla
annetaan sille erityistä painoarvoa. Mikäli valtion taloudenhoidon osaalueella toimii muita ulkoisia tarkastajia tai varmentajia, arvioidaan tarkastussuunnittelussa, varmentavatko nämä valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tuloksellisuutta sekä olennaisen päätöksenteonvaltion ja tilivelvollisuuden tietoperustan oikeellisuutta ja riittävyyttä taloudenhoidon kokonaisuuden näkökulmasta ja ottavatko ne huomioon eduskunnan ja sen
finanssivallan näkökulman ja tarpeet.
Tarkastuksen riittävää kattavuutta arvioidaan koko viraston tasolla tilintarkastuksen, laillisuustarkastuksen, tuloksellisuustarkastuksen ja finans33

sipolitiikan tarkastuksen muodostaman kokonaisuuden kautta siten, että
kukin tarkastuslaji vastaa sille ominaisesta näkökulmasta. Tarkastussuunnittelussa määritellään, mikä on kunkin tarkastuslajin paras vaikuttavuusalue (olennaisuus ja paras mahdollisuus tuottaa tarkastuksella hyödyllistä lisätietoa sekä vaikuttaa riskit huomioiden valtiosääntöisen päämäärän toteutumiseen) perustuslaissa säädetyn valtion taloudenhoidon ulkoisen tarkastustehtävän hoitamisessa ja miten ja mihin valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä sekä tuloksellisuustarkastuksen ja tilin- ja laillisuustarkastuksen riskianalyyseissä tunnistettuihin riskeihin kukin tarkastuslaji voi vaikuttavimmin vaikuttaa.
Tarkastussuunnittelussa toiminta kohdennetaan olemassa olevan henkilöstön osaamiselle ja vahvuuksille. Suunnitelmat laaditaan nykyisen henkilöstön resursseille. Osaamisen kehittämistarpeisiin vastataan kehittämällä nykyisen henkilöstön osaamista. Tarkastusviraston henkilöstön supistuminen 150 henkilötyövuodesta 138:aan samanaikaisesti voimavaroja sitovan uuden puolue- ja vaalirahoituksen valvontatehtävän kanssa johtaa
siihen, että osaan riskeistä ei voida vastata tarkastusviraston tarkastuksin.
Tämä korostaa sitä, että suunnittelussa on entistä selkeämmin priorisoitava tarkastusaiheita ja tarkastuskysymyksiä.
Suunnittelun näkökulmia ja lähtökohtia suunnittelukaudella voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla:

Valtiosääntöiset tehtävät
Kansantalouden ja valtiontaloudenriskianalyysi
Tarkastuslajikohtaiset riskianalyysi
t
Nykyisen henkilöstön
tekemä työ

Resurssit
Osaaminen

4 tarkastuslajia + puolue
- ja vaalirahoitusvalvonta
Kattavuus kokonaisuutena
Painopistealueet
Henkilöstön jaksaminen, koulutus
Kansainvälisten standardien järkevä soveltaminen

KUVIO 2. Tarkastussuunnittelu
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Tarkastuksen suuntaamisen painotuksissa sovelletaan suunnittelukaudella
2012–2015 seuraavia yleisiä linjoja, jotka konkretisoidaan kunkin tarkastuslajin tarkastussuunnitelmassa
1. Valtion tuloihin kohdennetaan jonkin verran aikaisempaa enemmän
tarkastusviraston tarkastusta kaikkien eri tarkastuslajien näkökulmista.
2. Talousarviotalouden ulkopuolinen valtiontalous vaatii maltillisesti lisää tarkastusviraston tarkastushuomiota. Perusteena tälle on, että valtion varallisuudesta noin 60 prosenttia ja huomattava määrä vastuista
on talousarviotalouden ulkopuolella. Talousarviotalouden ulkopuolisessa valtiontaloudessa on myös erillisiä, lakisääteistä tilintarkastusta
tekeviä ulkoisia tarkastajia mutta näiden tarkastustehtävässä ei tarkastusnäkökulmana ole valtiontalouden kokonaisuus ja eduskunnan finanssivallan tai omistajaohjauksen näkökulmat.
3. Siirtomenoihin (valtionavut ja muut valtion rahoitustuet, valtionosuudet, etuisuudet yms.) kohdistuvaa tarkastusta vahvistetaan ja painotetaan tilin- ja laillisuustarkastuksen sekä tuloksellisuustarkastuksen
tarkastussuunnittelussa ja tarkastusaiheiden valinnassa. Valtion siirtomenot ovat noin 2/3 valtion kaikista menoista. Tuloksellisuusriskit,
erityisesti vaikuttavuusriskit ovat korkeita ja siirtomenoihin liittyvät
myös niille ominaiset laillisuusriskit, joita siirtomenojen saajien ulkoisen ja sisäisen valvonnan järjestelmät eivät riittävästi pysty hallitsemaan.
4. Kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin edellytyksiin kiinnitetään näkökulmana huomiota tarkastuksissa, erityisesti tuloksellisuustarkastuksessa. Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen ja niiden tarjoama välttämätön edellytys kestävälle kasvulle tulee esille laillisuustarkastuksissa ja tilintarkastuksissa.
5. Valtion nettovarallisuus- ja vastuuaseman kehitys ja piilevän velan
huomioon ottavan kokonaisriskiaseman kehitys vaativat valtiontalouden ulkoisen tarkastajan huomiota. Valtion velkaantumisen hillintään
ja julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisemiseen liittyen tarkastustoiminnassa tuodaan selkeästi esille yhteiskuntapolitiikan ja julkisen
hallinnon ja palvelutoiminnan kustannusvaikuttavuutta ja hyvään kustannusvaikuttavuuden tasoon vastuullistavaa näkökulmaa. Piilevät
riskit, valtion vastuut ja piilevä velka ovat huomattavia, mikä korostaa
tarvetta varmentaa, että eduskunnalla on oikea ja riittävä kuva valtion
taloudellisesta asemasta sekä valtiontalouden kokonaisriskeistä. Rahoitusjärjestelmään liittyvä piilevä velka on valtion taseen merkittävä
riskikeskittymä. Siihen vaikuttaa olennaisesti kansainvälinen ja eurooppalainen rahoitusmarkkinoiden sääntely. Euroopan unionin ja rahoitusvakausjärjestelmän vastuut ovat Suomen valtion talouden kannalta merkittävä riskikokonaisuus. Ympäristöriskeihin ja ympäristö35

terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät valtion piilevät vastuut ovat toinen merkittävä riskikokonaisuus.
6. Lainsäädännön laatu otetaan valtiontaloudellisesta ja ohjausjärjestelmäntoimivuuden ja yhteiskuntapolitiikan ja valtion toiminnan vaikuttavuuden näkökulmista pysyväksi tarkastusalueeksi. Siihen kohdistetaan erityisesti tuloksellisuustarkastusta ja havaintoaineistoa kerätään
ja kootaan myös laillisuustarkastuksissa ja finanssipolitiikan tarkastuksissa. Lainsäädännön laatuun erityisesti lainsäädännön valmistelun
ja täytäntöönpanon sekä vaikutusten arvioinnin näkökulmasta kohdistuva tarkastus on luonteva osa tarkastusviraston roolia eduskunnan
yhteydessä toimivana ja eduskunnan lainsäädäntövaltaa tukevana
ylimpänä tarkastusviranomaisena.
Tavoitteena on, että eri tarkastusyksikköjen ja tarkastajien välinen yhteistyö on luonnollinen ja suunnitelmallinen osa tarkastusprosessin eri vaiheita. Tarkastusviraston eri toimintayksiköt sovittavat toisten toimintayksiköiden kanssa yhteen samaan tarkastuskohteeseen tehtävät tarkastuskäynnit siten, että tarkastusprosessi on tehokas ja tarkastuskohteille tarkastusvirasto näyttäytyy yhtenäisenä ja ammattimaisesti toimivana viranomaisena.
Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan ottaminen huomioon
tarkastussuunnittelussa ja toiminnassa
Vuonna 2012 järjestetään tasavallan presidentin vaalit ja kunnallisvaalit.
Kunnallisvaalit merkitsevät erityistä voimainponnistusta tarkastusvirastolle. Vaalirahoituksen laillisuusvalvontaa koskevat erityiset lakisääteiset
määräajat. Kunnallisvaalit järjestetään sunnuntaina 28.10.2012 ja vaalien
tulos vahvistettaneen keskiviikkona 31.10.2012. Tällöin ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetty vaalirahoitusilmoitusten jättämisen
kahden kuukauden määräaika sijoittuu joulukuun 2012 loppuun.
Tarkastusvirasto varautuu kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitusten vastaanottamiseen ja julkaisemiseen erityisillä toimenpiteillä, joihin osallistuu koko henkilöstö kaikissa toimintayksiköissä ja yksiköissä jäljempänä
luvussa 3 esitettyjen tulostavoitteiden ja aikavarausten mukaisesti.
Valtiontalouden ulkoisessa tarkastuksessa otetaan huomioon kunnallisvaaleista johtuva poikkeuksellisen suuri tarve priorisoida puolue- ja vaalirahoitusvalvontaa. Tarkastushankkeiden määräajoissa otetaan huomioon
myös vaalirahoitusvalvonnan tarpeet. Lainsäätäjän ratkaisun mukaisesti
vaalirahoitusvalvonnan tehtävien hoitaminen lakisääteisessä määrärajassa
on ensisijaista tarkastussuunnitelmassa määriteltyjen aikataulujen mukaiseen toteuttamiseen nähden.
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2.2

Eduskuntakertomusraportointi

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisiä kertomuksia eduskunnalle
ovat (1) valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n mukainen
vuosikertomus toiminnastaan eduskunnalle, (2) tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n nojalla tarvittaessa 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 annettavat puoluelain
valvontakertomukset.
Eduskuntakertomukset laaditaan ja eduskuntakertomusraportointia kehitetään siten, että eduskuntakertomukset antavat edellytyksiä eduskunnan
finanssivallan ja lainsäädäntövallan sekä perustuslaissa säädetyn valvontavallan ja laajemman eduskunnan näkemysvallan tehokkaalle käytölle.
Eduskuntakertomuksissa Valtiontalouden tarkastusvirasto saattaa riippumattoman ja objektiivisen ulkoisen ammattitarkastajan ja laillisuusvalvojan tärkeimmät viestit eduskunnan ja sen valiokuntien käsiteltäväksi valtiopäiväasioina ja sitä kautta myös tarkasteltavaksi eduskunnan ja hallituksen välisessä parlamentaarisessa vuoropuhelussa. Puoluelain valvontakertomuksissa ja vaalirahoituksen valvontakertomuksissa eduskuntakertomusraportointi palvelee osaltaan eduskunnan roolia ylläpitää politiikan
moraalia ja etiikkaa sekä hyvän hallinnon periaatteita toteuttavaa lainsäädäntöä.
Eduskuntakertomukset laaditaan eduskunnan valtiosäännön mukaisten
tehtävien näkökulmasta. Tavoitteena on, että eduskuntakertomusraportointi palvelisi mahdollisimman hyvin eduskunnan valtiosäännön mukaisia tehtäviä. Tarkastusviraston kannalta eduskuntakertomusraportointi toteuttaa kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tarkoitettua ulkoisen tarkastajan ja ylimmän päätöksentekoelimen välistä vuorovaikutusta. Eduskuntakertomusraportointi lisää ulkoisen tarkastuksen ja laillisuusvalvonnan vaikuttavuutta. Eduskuntakertomusten valmistelussa ja kehittämisessä
otetaan huomioon, että eduskuntakertomukset ovat tarkastuksen ja valvonnan vaikuttavuuden kannalta erittäin merkittäviä raportteja.
Eduskuntakertomuksia kehitetään siten, että pääviestit tulisivat selkeästi
esille ja että eduskuntakertomukset olisivat valtiopäivätyön kannalta olennaista lisäarvoa antavia, kiinnostavia asiakirjoja sekä yhteiskunnassa ja
hallinnossa arvostettuja kokoavia ulkoisen tarkastajan raportteja.
Tarkastusviraston vuosikertomus toiminnastaan eduskunnalle annetaan
vuosittain syyskuussa asianomaisen vuoden valtiopäiville. Vuosikertomuksen lakiin perustuvana tavoitteena on antaa eduskunnalle valtion talousarvioesityksen ja siihen liittyvän lainsäädännön käsittelyä tukevaa koot37

tua tietoa valtion taloudenhoidon tilasta. Lisäksi vuosikertomus toteuttaa
tarkastusviraston ja eduskunnan valitseman tarkastusviraston pääjohtajan
tilivelvollisuutta eduskunnalle. Vuosikertomukseen otetaan tärkeimmät
tarkastusviraston toimintaa ja sen yhteiskunnallisia tuloksia ja merkitystä
kansalaisten kannalta koskevat tiedot.
Tavoitteena on:
− ylläpitää ja kehittää edelleen vuosikertomusta kansakunnan tilaa valtion taloudenhoidon ja suomalaisen yhteiskunnan ja hallinnon strategisten haasteiden näkökulmasta kuvaavana, kokoavana synteesiraporttina
− raportoida vuosikertomuksessa tiiviisti tarkastusviraston yhteiskunnallisista ja kansalaistuloksista ja toiminnasta
− kehittää edelleen raportoinnin havainnollisuutta ja viestinnällisyyttä
siten, että pääviestit tulevat selkeästi esille
− kehittää sisällön joustavuutta ja suunnitelmallisuutta siten, että valtion- ja kansantalouden riskianalyysistä ja tarkastusten perusteella nousevasta käsityksestä valtion taloudenhoidon tärkeistä haasteista saadaan suunnitelmallisesti vuosikertomukseen teemapohjaiset tarkastelut ja toisaalta ottaa kertomukseen vuosittain eri tarkastuslajien tarkastusten perusteella nousevista yhteisistä kysymyksistä eduskunnan
kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi jäsennellyt ajankohtaiset teemat
ja huomiot
− pitää vuosikertomuksen sisältö ja pituus hallinnassa siten, että kertomus olisi pituudeltaan enintään 200 sivua.
Vuosikertomuksen sisällössä tulevat suunnittelukaudella painottumaan
edellä luvussa 2.1 todetut yleiset teemat. Vuosikertomuksen tarkempia
teemoja kuvataan jäljempänä kunkin tarkastuslajin kohdalla.
Sisäisenä tavoitteena on kehittää vuosikertomuksen valmisteluprosessin
sujuvuutta. Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:ssä säädettyinä erilliskertomuksina eduskunnalle annetaan vuosittain kertomus
valtion tilinpäätöskertomuksen ja tilinpäätöksen tarkastuksesta sekä lisäksi
finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikausiraportit. Erilliskertomus on ulkoisen ammattitarkastajan lausunto eduskunnalle perustuslain 46 §:n mukaan annettavasta hallituksen valtiontaloudellisesta kertomuksesta ja sen
kantavana ideana on toteuttaa hallituksen ja hallinnon tilivelvollisuutta tilinpäätöksestä ja valtion taloudenhoidosta. Erilliskertomus sisältää vakioosina vuonna 2012:
− eduskunnan tilinpäätöskertomusmenettelyssä antamien ja siinä seurattavien eduskunnan kannanottojen toteutumisen seurannan
− tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustietojen tarkastusta koskevan tuloksellisuustarkastuksen tarkastuskertomusraportoinnin
− valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksen
38

−
−

finanssipolitiikan vuosittaisen jatkuvan tarkastuksen tarkastuskertomusraportoinnin
mahdolliset ajankohtaiset aiheet asioista, joita eduskunnan olisi tarkoituksenmukaista käsitellä jo kevätistuntokaudella

Valtion tilinpäätöskertomuksen ja hallituksen toimenpidekertomuksen yhdistäminen yhdeksi eduskunnalle annettavaksi hallituksen toimenpide- ja
tilinpäätöskertomukseksi on vireillä valtioneuvoston kansliassa ja valtiovarainministeriössä eduskunnan ja valtioneuvoston piirissä vallitsevan uudistamistarvetta koskevan yhtenäisen näkemyksen pohjalta. Eduskunnan
tarkastusvaliokunnan kannanoton mukaan uusi yhdistetty kertomus tulisi
antaa ensimmäisen kerran vuodelta 2012 keväällä 2013 ja samalla kertomuksen sisältöä tulisi kehittää (TrVM 1/2011 vp.). Tarkastusvaliokunnan
mukaan hallituksen uudistetun toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen kautta
eduskunnan on tarpeen saada nykyistä informatiivisempaa ja tiivistetympää tietoa valtiontalouden tilasta, kehityksestä ja riskeistä sekä harjoitetun
toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kertomuksessa saamansa
informaation perusteella eduskunnan tulisi pystyä ohjaamaan julkista hallintoa etsimään tehokkaita toiminnallisia ratkaisuja haluttujen yhteiskunnallisten vaikutusten tuottamiseksi.
Tilinpäätöskertomuksen ja sen tilalle tulevan hallituksen perustuslaissa
säädetyn valtiontaloudellisen kertomuksen tarkastamista kehitetään. Tarkoituksena on, että tarkastusvirasto antaisi jatkossakin erilliskertomuksena
keväisin eduskunnalle ulkoisen ammattitarkastajan tarkastusraportin uusimuotoisen hallituksen kertomuksen tarkastuksesta. Tarkastusvirasto
asettaa tavoitteekseen, että tarkastusviraston erilliskertomus vastuullistaisi
hallitusta tarkastusvaliokunnan mietinnön TrVM 1/2011 vp. mukaisen tavoitteen toteuttamiseen ja sisällön tuottamiseen uudessa kertomusmenettelyssä ja varmentaisi uusimuotoisessa kertomuksessa esitettyjen
tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä sekä hyödynnettävyyttä ohjauksessa.
Perusosia tulevat erilliskertomuksessa näin jatkossakin olemaan valtion tilinpäätöksen tilintarkastusta ja muuta valtiontalouden tilaa ja riskejä koskevan tilintarkastuksen ja finanssipolitiikan jatkuvan tarkastuksen raportointi sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevien tietojen tarkastuksen raportointi.
Erilliskertomuksena eduskunnalle annetaan finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikausiraportit vaalikauden lopulla ja puolessa välissä. Finanssipolitiikan tarkastuksesta eduskunnalle annettavat erilliskertomukset ovat
kansainvälisissä budjetoinnin ja finanssipolitiikan perusteiden avoimuutta
koskevissa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n, Maailmanpankin ja
OECD:n suosituksissa tarkoitettuja hallituksesta riippumattoman objektiivisen arvioinnin raportteja. Erilliskertomuksina annettavat finanssipolitii39

kan vaalikausiraportit ovat erityisesti vuonna 2011 säädetyn, Euroopan
unionin jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin tarkoittamia budjetoinnin ja finanssipolitiikan tietoperustan avoimuutta edistäviä hallituksesta riippumattoman ulkoisen tarkastajan raportteja.
Vaalikohtainen vaalirahoituksen valvontakertomus sisältää kuvauksen
tarkastusviraston suorittaman valvontatoiminnan pääpiirteistä, lausuman
vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta sekä mahdolliset
arviot vaalirahoituksen avoimuuden toteutumisesta ja lainsäädännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Tarkoitus on, että kertomus olisi suhteellisen vakiomuotoinen.
Puoluelaissa säädetty puoluerahoituksen valvontakertomus sisältää kuvauksen tarkastusviraston suorittaman puoluerahoitusvalvonnan toimenpiteistä, lausuman puoluelain tietojen toimittamista koskevien säännösten
noudattamisesta sekä mahdolliset arviot puoluerahoituksen avoimuuden
toteutumisesta ja lainsäädännön kehittämistarpeista. Tarkoitus on, että
vuosittainen kertomus olisi suhteellisen vakiomuotoinen.
Suunnittelukaudella eduskunnalle valtiopäiväasiakirjoina annettavat kertomukset ovat seuraavassa taulukossa:
TAULUKKO 4. Suunnittelukaudella eduskunnalle valtiopäiväasiakirjoina annettavat kertomukset
Kertomuksen nimi (alaviitteillä merkityissä työnimi)

Ajankohta

Puoluerahoituksen valvontakertomus vuosilta 2010–11

03/2012

Erilliskertomus valtion tilinpäätöskertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011 tarkastuksesta

05/2012

Vuosikertomus vuoden 2012 valtiopäiville

09/2012

Vaalirahoituksen valvontakertomus vuoden 2012 presidentinvaaleissa

10/2012

Puoluerahoituksen valvontakertomus vuodelta 2012

03/2013

Erilliskertomus hallituksen toimenpide- ja tilinpäätöskertomuksen ja valtion tilinpäätöksen
vuodelta 2012 tarkastuksesta1

1

05/20132

Nykyisin erilliset hallituksen toimenpidekertomus ja valtion tilinpäätöskertomus
yhdistynevät, ks. jäljempänä oleva alaviite.
2
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä TrVM 1/2011 vp. esitetyn selvityksen ja valiokunnan kannanoton mukaan keväällä 2013 annettava kertomus olisi ensimmäinen, jossa ovat yhdistettyinä nykyiset hallituksen toimenpidekertomus
ja valtion tilinpäätöskertomus yhdeksi, sisällöltään kehitetyksi kertomukseksi.
Tarkastussuunnitelmaa laadittaessa ei ole vielä tietoa siitä, milloin tarkasti ottaen uusi yhdistetty kertomus olisi tarkoitus antaa eduskunnalle ja mitä eri kertomusten yhdistäminen vaikuttaa kertomusaikatauluun. Tarkastussuunnitelma on
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Vaalirahoituksen valvontakertomus vuoden 2012 kunnallisvaaleista

06/2013

Vuosikertomus vuoden 2013 valtiopäiville

09/2013

Erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikauden puolen välin raport- 11/2013
ti3
Puoluerahoituksen valvontakertomus vuodelta 2013

03/2014

Erilliskertomus hallituksen toimenpide- ja tilinpäätöskertomuksen ja valtion tilinpäätöksen
vuodelta 2013 tarkastuksesta

05/2014

Vuosikertomus vuoden 2014 valtiopäiville

9/2014

Erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikausiraportti

12/2014

Vaalirahoituksen valvontakertomus vuoden 2014 Europarlamenttivaaleista

01/20154

Erilliskertomus hallituksen toimenpide- ja tilinpäätöskertomuksen ja valtion tilinpäätöksen
vuodelta 2014 tarkastuksesta

05/2015

Puoluerahoituksen valvontakertomus vuodelta 2014

05/2015 5

Vuosikertomus vuoden 2015 valtiopäiville

09/2015

Vaalirahoituksen valvontakertomus vuoden 2015 eduskuntavaaleista

12/2015

laadittu siitä näkökulmasta, että valtion tilinpäätöksen tarkastuskertomusta ei
voida tilinpäätösaikatauluista johtuen antaa aikaisemmin kuin toukokuun 20 päivän jälkeen.
3
Erilliskertomukselle annetaan myöhemmin sen sisältöä kuvaava lyhyt nimi.
4
Tavanomaisen aikataulun mukaan tämä vaalirahoituksen valvontakertomus tulisi annettavaksi maaliskuussa 2015. Tämä ei kuitenkaan ole eduskunnan työaikataulun mukaan mahdollista. Eduskunta päättänee työnsä vaalitauolle jo helmikuussa siten, että viimeisimmätkin vuoden 2014 valtiopäivillä ja vaalikaudella
2011–2014 käsiteltävät asiat on annettava tammikuussa 2015 ja tämäkin on
poikkeustapaus. Muuten kertomus tulisi annettavaksi vaalien jälkeiselle uudelle
eduskunnalle toukokuussa 2015. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain
säännös tarkastusviraston kertomuksen aikataulusta ei ota huomioon vaalikauden
päättymiseen liittyviä eduskunnan aikatauluja ja säännöksen soveltaminen tulee
siksi vaikeaksi tarkastusvirastolle. Lain sanamuodon ja tarkoituksen perusteella
kertomus voidaan antaa säädettyä kahdeksan kuukauden määräaikaa aikaisemmin.
5
Vaalikauden vaihdoksesta johtuen puoluelain valvontakertomusta ei voida antaa eduskunnalla maaliskuussa vaan vasta uuden eduskunnan kokoonnuttua ja
aloitettua työnsä toukokuussa 2015.
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2.3

Tilintarkastus

2.3.1

Raportoinnin ja kehittämisen painopisteet ja
lausuma-alueet 2012–2015

Yleistä
Tilintarkastuksen tehtävä on tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja erityisesti
valtion talousarvion noudattamista ja valtion taloudenhoidon laillisuutta.
Valtiontalouden tarkastusviraston suorittamassa tilintarkastuksessa noudatetaan tarkastusviraston Suomen perustuslain 90 §:n mukaisen riippumattomuutensa ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000)
20 §:n nojalla antamia tarkastustoimintaansa koskevia ohjeita ja määräyksiä, jotka määrittelevät valtion hyvän tilintarkastustavan. Ohjeiden perustana sovelletaan ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön
INTOSAIn kansainvälisiä ISSAI -tarkastusstandardeja.
Tilintarkastus kattaa valtion talousarviotalouden yhtenä kirjanpitovelvollisena talousyksikkönä, jonka tilinpäätös ilmenee valtion tilinpäätöksenä. Keskeisenä tavoitteena on varmistua siitä, että valtiontaloudesta on tilinpäätöksessä annettu oikeat ja riittävät tiedot. Tarkastusviraston suorittama tilintarkastus kattaa ministeriöt ja kirjanpitoyksiköt, joiden on lakisääteisesti laadittava tilinpäätös sekä eräät talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot ja valtion tilinpäätöksen. Tarkastuskokonaisuuteen kuuluvat
myös taloushallintojärjestelmien tarkastukset.
Valtiontalouden tarkastusviraston suorittaman tilintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että valtion talousarviota ja keskeisiä valtion taloudenhoitoa koskevia säännöksiä noudatetaan ja että valtion ja sen virastojen ja laitosten tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan
oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastustoiminta tukee osaltaan sekä eduskunnan budjettivallan että asianmukaisen sisäisen valvonnan toteutumista,
hyvään taloudenhoitoon kuuluvien periaatteiden noudattamista ja hallinnon tuloksellisuutta.
Tilintarkastusta kohdennetaan budjetointimenettelyihin ja tulostavoitteiden asettamiseen, tilinpäätöslaskelmiin ja toimintakertomukseen, sisäisen
valvonnan menettelyihin sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten
säädösten noudattamiseen. Tilintarkastuksen perusteella tarkastusvirasto
antaa lausumat seuraavista asioista:
− onko tilinpäätöslaskelmat laadittu säännösten edellyttämällä tavalla
niin, että ne, liitetiedot ja tilinpäätöslaskelmien tarkastelu antavat oikeat ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta
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−
−
−

onko toimintakertomuksessa esitetty oikeat ja riittävät tiedot toiminnallisesta tehokkuudesta
onko tarkastuksen perusteella viraston tai laitoksen sisäinen valvonta
asianmukaisesti järjestetty
onko talousarviota ja keskeisiä taloudenhoidon säännöksiä noudatettu.

Tilintarkastuksen lausuma- ja tarkastusalueet ovat laajat. Kansainvälisten
ISSAI -tarkastusstandardien näkökulmasta Valtiontalouden tarkastusviraston suorittaman tilintarkastuksen vakioidut tuotteet sisältävät eräitä tuloksellisuustarkastukselle ominaisia piirteitä. Tämä ja varsinkin sisäisen valvonnan sekä tuloksellisuuden laskentatoimen sisällyttäminen tilintarkastuksen lausuma-alueisiin edellyttää tilintarkastukselta riittävää resursointia
ja suurempaa virastokohtaista tarkastuspäivien käyttöä kuin yksinomaan
tilinpäätöslaskelmien ja talousarvion noudattamisen tarkastus edellyttäisi.
Tilintarkastusten kohdentamisessa otetaan huomioon valtion tilinpäätöksen ja valtion taloudenhoidon näkökulmasta tapahtuva tarkastustarve ja
tarkastuksen kohdentaminen. Tilintarkastuksen suunnittelussa painotetaan
valtion tilinpäätöksen merkitystä. Riskianalyysi laaditaan koko talousarviotalouden tasolla. Tämän riskianalyysin perusteella kohdennetaan sekä tilintarkastusta että laillisuustarkastusta.
Tilinpäätöslaskelmien ja kirjanpidon tarkastusta kohdennetaan valtion
tilinpäätöksen näkökulmasta siten, että toisaalta varmistetaan valtion tilinpäätöksen kannalta suurimpien erien tarkastaminen asettamalla tarkastusvaade yksikön suunnitelmassa viraston suunnitelmiin ja toisaalta vähentämällä pienimpien virastojen ja laitosten tarkastusta.
Tuloksellisuusinformaationa tarkastetaan toimintakertomuksissa esitettäviä toiminnallista tehokkuutta koskevia tietoja. Tulosohjauksen sekä tuloksellisuuden laskentatoimen ja toiminnallista tehokkuutta koskevien tuloksellisuustietojen tarkastus pitää keskeisesti esillä taloudellisuuden ja
tuottavuuden näkökulmaa valtion virastojen ja laitosten ohjauksessa ja
johtamisessa.
Sisäisen valvonnan tarkastus kohdistuu aina sisäisen valvonnan yleisiin
järjestelyihin sekä kirjanpidon tuloksellisuuden laskentatoimen ja valtuusseurannan järjestämiseen. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa raportoidaan laillisuustarkastuksina toteutettavien tarkastusten virastokohtaisia
havaintoja. Tarkastukset kohdistuvat muun muassa siirtomenoihin, hankintoihin ja eräisiin tuloihin.
Tarkastuksen kohdentamisen painopisteet
Varainhoitovuoden 2012 tilintarkastukset kohdennetaan kaikkiin kirjanpitoyksiköihin, kahteen talousarvion ulkopuoliseen valtion rahastoon ja val43

tion tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomukset annetaan kirjanpitoyksiköiden, kahden talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilintarkastuksista sekä valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta. Tilintarkastuskertomuksia
annetaan varainhoitovuodelta 2012 yhteensä 70. Sisäasiainministeriön
SAP -käyttöönoton yhteydessä toteutettava kirjanpitoyksikkömuutos lisää
kertomusten määrää jatkossa jonkin verran. Luettelo tarkastusprojekteista
esitetään luvussa 6.
Niiltä osin kuin tilinpäätöksistä lausutaan, kaikki lausumat annetaan
edelleen niin sanottuina positiivisina lausumina.
Tarkastusta kohdennetaan edelleen entistä enemmän suurimpiin ja valtion tilinpäätöksen kannalta merkittävimpiin virastoihin ja laitoksiin ja niiden sisällä valtion tilinpäätöksen kannalta merkittävimpiin eriin. Pienimpien virastojen (C ja C+) tarkastusta on vastaavasti vähennetty muun muassa laatimalla niille vakiotarkastussuunnitelmat ja vakioraporttipohjat.
Pienimmistä virastoista laaditaan väliraportteja vain erityisestä syystä.
Tarkastusprojekteihin käytettävien tarkastuspäivien määrä rajataan yksikön suunnitteluasiakirjoissa.
Vuosien 2012–2015 tilintarkastuksen kohdentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että talous- ja henkilöstöhallinnossa on merkittäviä
muutoksia ja niihin liittyviä riskejä. Tällöin perustilintarkastuksen merkitys ja tarve korostuvat. Tilintarkastuksessa vahvistetaan kontrollien tarkastusta ja tarkastus kohdistetaan erityisesti Kieku -järjestelmän yhtenäisiin
kontrolleihin ja niiden valtion tilinpäätöksen näkökulmasta merkittävien
järjestelmien kontrolleihin, joihin tarkastuksessa on arvioitu liittyvän valtion tilinpäätöksen näkökulmasta merkittävä riski.
Tulostavoitteiden asettamista tarkastetaan tilintarkastuksessa vain niinä
vuosina, jolloin tarkastusviraston suunnitelman mukaan tehdään kyseisen
hallinnonalan ohjausjärjestelmätarkastuksia.
Tulojen tarkastusta lisätään erityisesti vero- ja tullitulojen osalta.
Siirtomenojen tarkastusta vahvistetaan lisäämällä tilintarkastuksen yhteydessä tehtäviä siirtomenoihin kohdistettavia laillisuustarkastuksia. Osa
tarkastuksista tehdään tilintarkastusprojektin suunnitelman perusteella, osa
resursoidaan erillisen riskianalyysin perusteella erikseen toimintayksikön
suunnitelmassa. Tarkastukset koordinoidaan kokonaisuutena siten, että
yksikön suunnitelmassa erikseen resursoitavat tarkastukset päätetään ennen virastokohtaisten suunnitelmien laatimista.
Kieku -järjestelmä ja hallinnon rakennemuutokset lisäävät järjestelmätarkastustarvetta. Järjestelmätarkastusta kohdennetaan erityisesti hallinnon
yhteisiin tietojärjestelmiin. Lisäksi isojen virastojen järjestelmiä on tarvetta tarkastaa. Tilintarkastusstandardit edellyttävät tietojärjestelmien kontrollien tarkastusta ja myös tältä osin tarkastustarve on kasvava.
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EU -varoihin erikoistuvaa tilintarkastusta jatketaan ja tarkastuksen painopiste on rakennerahastovarojen sekä EU -maataloustukien tarkastuksessa. Tarkastushavainnoista raportoidaan kirjanpitoyksiköille ja tarvittaessa
niitä ohjaaville ministeriöille. Tärkeimmät tarkastushavainnot tuodaan
esille vuosiyhteenvedoissa ja tilintarkastuskertomuksissa sisäistä valvontaa koskevassa kohdassa. EU -varoihin kohdistuneista tilintarkastuksista
raportoidaan lisäksi eduskunnalle annettavassa vuosikertomuksessa rajatusti esittäen rajoitettuun varmuuteen perustuva arvio tarkastettujen asiakokonaisuuksien tilasta.
Tilintarkastukset toteutetaan tarkastusviraston vahvistamien tilintarkastusohjeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Laadun turvaamiseksi kiinnitetään huomiota riskianalyyseihin ja tarkastussuunnitelmiin sekä tarkastusprosessin hallintaan sekä kertomuslausumien evidenssiin, selkeyteen ja
yhdenmukaisuuteen. Kaikissa tilintarkastuksissa käytetään hyväksi tietokoneavusteisia menetelmiä.
Varainhoitovuotta 2012 koskevien tilintarkastusten keskeisiä tavoitteita
täsmennetään toimintayksikön toimintasuunnitelmassa keväällä 2012.
Kehittämisen painopisteet
Yksikön tarkastustoimintaa kehitetään niin, että tilintarkastus, laillisuustarkastus ja järjestelmätarkastus integroidaan entistä enemmän yhdeksi
kokonaisuudeksi, jossa tarkastus perustuu viraston strategiaan, viraston
tarkastussuunnitelmaan ja yksikön suunnitelmaan. Tarkastuksen tehokkuudesta huolehditaan suorittamalla keskitettyjä tarkastuksia silloin, kun
se toiminnan kannalta on mielekästä. Näin menetellään muun muassa palvelukeskusten ja yhtenäisten virastojen tarkastuksissa. Sisäisen valvonnan
ketjutarkastuksia koordinoidaan yhdessä laillisuustarkastusten kanssa.
Työajan käytön seurantaa on kehitetty yhteistyössä hallintopalveluiden
kanssa niin, että eri tarkastuslajeihin eli tilintarkastukseen, laillisuustarkastukseen ja ohjausjärjestelmätarkastukseen käytetty työaika voidaan
kohtuullisella tarkkuudella erottaa seurannassa toisistaan.
Yksikön kehittämisessä otetaan huomioon kansainvälisen vertaisarvioinnin tulokset. Tilintarkastuksen toimintayksikössä aloitetaan vuonna
2012 tilintarkastusohjeistuksen laaja uudistaminen. Hankkeessa otetaan
huomioon kansainväliset ISSAI -standardit ja siinä hyödynnetään tarkastusvirastoon tehtävää kansainvälistä vertaisarviointia. Tilintarkastusta kehitettäessä on tarpeen korostaa tarkastusviraston erityisiä vahvuuksia, joita
ovat valtiontalouden kokonaisuuden ja valtion ominaispiirteiden tuntemus, laaja tarkastusoikeus sekä laaja tietokoneavusteisen tarkastuksen
käyttö ja analyyttinen tarkastus. Lähtökohtana ohjeistuksen kehittämisessä
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on, että standardit otetaan huomioon tarkastusviraston määritellessä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 20 §:n perusteella valtion hyvää tarkastustapaa ja antaessa tarkastusta ja sen menetelmiä koskevat ohjeet ja määräykset. Hyvää tarkastustapaa määriteltäessä ja ohjeita annettaessa kansainvälisten standardien edellyttämä ja sallima liikkumavara käytetään täysimääräisesti hyväksi, ja tarvittaessa standardien edellyttämistä
vaatimuksista myös poiketaan Suomen valtion taloudenhoidon oloissa
mahdollisimman vaikuttavan ja kustannustehokkaan tarkastuksen järjestämiseksi.
Konsernitaseen tarkastamiseen varaudutaan niin, että tilintarkastusvetoisesti yhdessä finanssipolitiikan tarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen
kanssa tarkastuskaudella selvitetään konsernitaseen tarkastustarve ja mahdollisuudet.
Kehittämishankkeet harkitaan, priorisoidaan ja suunnitellaan niin, että
ne on mahdollista toteuttaa tehokkaasti viraston tehtäväkokonaisuuden
vaarantumatta. Tässä yhteydessä huolehditaan erityisesti toimintayksikön
toimintaan liittyvien kehittämistoimien riittävästä resursoinnista.
Yksikön riskianalyysin (ABC -analyysi) kehittämisessä tavoitteena on,
että myös sisäisen valvonnan näkökulma on analyysissa aikaisempaa
enemmän mukana, mikä parantaisi tarkastuspäivien kohdentamista yksikkötasolla. Tarkastusten kohdentamista on lisäksi tarkennettu määrittelemällä olennaisuusrajoja maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan tarkastukselle.
Kieku -tietojärjestelmän tarkastusta varten yksikössä vahvistetaan tarkastushenkilöstön SAP- ja kontrolliosaamista. Erikoistumista lisätään
edelleen erityisesti siirtomenojen, kontrollien ja väärinkäytösten tarkastuksessa. Koulutuksella tuetaan osa-alueiden ammattitaidon vahvistamista
kunkin tarkastajan tarpeen mukaan.
Järjestelmätarkastusta kehitettäessä otetaan huomioon sen integroiminen
entistä tiiviimmin tilintarkastukseen sekä rakennemuutoksesta ja Kieku järjestelmästä tulevien haasteisiin vastaaminen. Kehittämistyössä kiinnitetään huomiota myös tietoturva-asetuksesta ja tietoturvatasoista tuleviin
kehittämistarpeisiin sekä standardien ja muiden kannanottoihin vaikuttavien periaatteiden soveltamiseen ja kannanottojen perusteiden läpinäkyvyyden lisäämiseen.
Toimintayksikön organisaatiota uudistetaan vuonna 2012. Tilintarkastuksen toimintayksikön laadunhallintaa vahvistetaan jatkamalla laadunvalvonnan ja laaduntarkastusten toteutusta ja hyödyntämällä Process Guide -ohjelman jo käyttöönotettuja ominaisuuksia, tukemalla edelleen siirtymistä kattavasti sähköisiin menettelyihin tarkastusasiakirjojen hallinnoinnissa ja jatkamalla työpaperikäytäntöjen vakiinnuttamista laaditun oh-
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jeistuksen pohjalta. Laadunvalvonnan ja laaduntarkastusten toteutusta kehitetään vertaisarvioinnissa saatavien ehdotusten pohjalta.
2.3.2

Eduskuntakertomusraportoinnin teemat ja
painopisteet tilintarkastuksessa 2012–2015

Tilintarkastuskertomuksen lausuma-alueina ovat sisäinen valvonta ja tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi sekä se, onko valtion virastojen ja
laitosten toiminnallisesta tehokkuudesta (erityisesti taloudellisuudesta ja
tuottavuudesta) raportoitu oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastuksessa
keskeisenä tarkastuskohteena ovat tuottavuuden ja taloudellisuuden johtaminen ja ohjaus sekä yleensä talousohjaus ja hyvän hallinnon periaatteiden mukainen johtamisote.
Tilintarkastuksissa saatujen tulosten perusteella talouden ja tuottavuuden ohjauksen ja johtamisen tilasta sekä yleensä tulosohjauksen toimivuudesta kootaan eduskunnalle annettavaan vuosikertomukseen analyyttinen
katsaus. Yhteenvetotietoja ja analyyseja kootaan vuosikertomukseen myös
sisäisen valvonnan tilasta ja talousarvion noudattamisesta.
2.3.3

Tarkastussuunnitelma varainhoitovuosi 2012 ja
varainhoitovuodet 2013–2015

Varainhoitovuodesta 2012 alkaen tilintarkastuskertomukset annetaan kirjanpitoyksikköinä toimivista virastoista ja laitoksista ja ministeriöistä sekä
kahden talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilintarkastuksista sekä
valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta.
Suunnitelman mukaisesti varainhoitovuosilta 2012–2015 tilintarkastuskertomuksia annetaan vuosittain noin 70. SAP -käyttöön ottojen yhteydessä toteutettavat kirjanpitoyksikkömuutokset lisäävät kertomusten määrää
jonkin verran.
Tarkastuksen lausuma-alueet ja sisältö pysyvät ennallaan. Niiltä osin
kuin tilinpäätöksistä lausutaan, kaikki lausumat annetaan edelleen niin sanottuina positiivisina lausumina.
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2.4

Laillisuustarkastus

2.4.1

Raportoinnin ja tarkastuksen kehittämisen
painopisteet 2012–2015

Laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen (laillisuustarkastuksen) tehtävä
on tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja erityisesti valtion talousarvion noudattamista ja valtion taloudenhoidon laillisuutta.6 Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama laillisuustarkastus perustuu ISSAI -standardien
(4000, 4100 ja 4200) mukaiseen laillisuustarkastukseen.
Laillisuustarkastuksen tavoitteena on tarkastusviraston toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tarkastaa, onko toimittu lainsäädännön, muun alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Laillisuustarkastus pyrkii selvittämään säännösten noudattamisen lisäksi,
onko toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon periaatteiden, toimintapolitiikan (tavoitteiden) sekä rahoitus- tai sopimusehtojen mukaisesti.
Laillisuustarkastus ISSAI -standardien tarkoittamana toimintona ei siis
tarkoita pelkästään toiminnan lainmukaisuuden selvittämistä. Sen määritelmään sisältyy myös toiminnan asianmukaisuus, joka voidaan hallinnossa tulkita erilaisten lainsäädäntöä alempitasoisten ohjeiden ja määräysten
noudattamiseksi sekä yleensä hyvän hallinnon periaatteiden mukaiseksi
toiminnaksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekijöille siitä, onko
lakeja ja muita säännöksiä sekä hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja
onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset.
Laillisuustarkastuksia toteutetaan erillisinä laillisuustarkastuksina, joista
annetaan erilliset laillisuustarkastuskertomukset, sekä tilintarkastuksen yhteydessä tehtävinä tarkastuksina.
Laillisuustarkastusta kohdennetaan riskianalyysin linjausten mukaisesti
erityisesti siirtomenoihin ja tuloihin sekä lisäksi hankintoihin.
Suunnittelukaudella uudistetaan laillisuustarkastusohje. Suunnittelukaudella tehdään pohjoismaista yhteistyötä laillisuustarkastuksen kehittämiseksi.

6

Perustuslaki 90 §, Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000) 1 §.
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2.4.2

Kertomusraportoinnin teemat ja painopisteet 2012–
2015

Vuosina 2012–2015 raportoidaan eduskunnalle annettavissa vuosikertomuksissa viraston tarkastussuunnitelman mukaisesti valmistuvien laillisuustarkastusten yhteenvetoja.
2.4.3

Tarkastussuunnitelma varainhoitovuosi 2012 ja
vuodet 2013–2015

Vuonna 2012 valmistuu neljä laillisuustarkastusta. Nämä koskevat veikkausvoittovaroilla rahoitettavia siirtomenoja, yliopistojen pääomittamista,
väylähankkeiden valtuuksien budjetointia ja seurantaa, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin toimivuutta sisäisen valvonnan näkökulmasta.
Tarkastuskaudella 2012–2013 on suunniteltu aloitettavaksi valtuuksien
budjetointia ja seurantaa sekä monialaista valtionapurahoitusta koskevat
erilliset laillisuustarkastukset. Lisäksi tilintarkastusten yhteydessä toteutettavina tarkastuksina on suunniteltu aloitettavaksi eri siirtomenoja ja verotuloja koskevat laillisuustarkastukset.
Vuosien 2013–2015 alustavia aiheita erillisiksi laillisuustarkastuksiksi
ovat eräät hankinnat, yritystuet (selvitys ja riskianalyysi), kehitysyhteistyömenot, sotaveteraanien laitoshuoltopalveluiden kustannusten korvaaminen, kunnat valtionapujen saajina, maataloustuet, tietohallinnon ohjaus
sekä Suomen maksut, rahoitusosuudet ja vastuusitoumukset kansainvälisille järjestöille. Tilintarkastusten yhteydessä toteutetaan siirtomenojen,
hankintojen sekä vero- ja tullitulojen tarkastuksia.

2.5

Tuloksellisuustarkastus

2.5.1

Raportoinnin ja tarkastuksen kehittämisen
painopisteet 2012–2015

Tuloksellisuustarkastuksen tehtävänä on valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden tarkastaminen. Tämä on tuloksellisuustarkastuksessa
tulkittu taloudenhoidon tuloksellisuudeksi. Taloudenhoito on tuloksellista
silloin, kun taloudenhoidosta vastaava viranomainen edistää tavoitetilaa
mahdollisimman paljon mahdollisimman vähin valtiontaloudellisin kustannuksin. Jokaisen tarkastuksen lähtökohtana on kysymys, ovatko vastuulliset tahot toimineet tuloksellisesti.
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Tarkastuksen näkökulmia on kuvattu tuloksellisuusketjun avulla. Tuloksellisuusketju muodostuu taloudenhoidon vaiheista, joissa taloudellinen
panos muuntuu toiminnaksi, tuotoksiksi ja vaikutuksiksi.

KUVIO 3. Tuloksellisuusketju

Tuloksellisuustarkastusta pyritään suuntaamaan lisääntyvästi vaikuttavuustarkastukseen. Suoran vaikuttavuuden tarkastuksen sijaan tarkastuksessa voidaan arvioida sitä, onko taloudenhoidolla luotu riittävät edellytykset tuloksellisuudelle. Vaikuttavuuskysymyksiin kohdistuu laaja tarkastustarve, mutta viraston niukkenevien voimavarojen vuoksi suunnittelukaudella ei voida tarkastaa vaikuttavuutta kattavasti. Tarkoituksena on
jatkaa tuloksellisuustarkastuksen suuntaamista vaikuttavuusnäkökulmaa
käsitteleviin tarkastuksiin.
Tarkastuksen kohdentamisen painopisteet
Tarkastusviraston strategia, valtion- ja kansantalouden riskianalyysi sekä
vuosittaiset hallinnonaloittaiset riskianalyysit ohjaavat tarkastusaiheiden
valintaa. Tarkastussuunnitelmaa valmisteltaessa tarkastusviraston strategiatyö oli kesken, joten tarkastuksen teema-alueet ja painopisteet tarkentuvat, kun strategia valmistuu. Riskianalyysien perusteella tarkastusta pyritään niukkenevien resurssien oloissakin suuntaamaan valtion talousarviotalouden ulkopuoliseen valtiontalouteen, informaatiohallinnon kysymyksiin ja lainsäädännön laatuun. Myös poikkihallinnollisten kokonaisuuksien tarkastaminen vaatii jatkossakin huomiota.
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Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin edellytyksiin painottamalla vaikuttavuusnäkökulmaa. Tuloksellisuustarkastus myötävaikuttaa siihen, että valtiontaloudessa voidaan toteuttaa säästötoimia sekä kestävyyttä ja kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia onnistuneesti. Tällöin huomiota kiinnitetään myös toimien käyttäytymisvaikutuksiin. Kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin edellytyksistä
kootaan sopivia kokonaisuuksia eduskuntakertomuksiin ja näkökulmasta
muodostetaan tarkempia tarkastuksen teemoja.
Valtion tulot ovat jääneet viime vuosina vähälle tarkastamiselle. Tuloksellisuustarkastuksia suunnataan verotukseen ja veropolitiikkaan sekä
maksupolitiikkaan. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös harmaan talouden
-teema. Veropolitiikkaa koskevassa tuloksellisuustarkastuksessa tehdään
yhteistyötä finanssipolitiikan tarkastuksen ja sen vastuulla olevan teemasuunnittelun kanssa.
Noin 2/3 valtion menoista on siirtomenoja. Niiden tuloksellisuusriskit,
erityisesti vaikuttavuusriskit ovat korkeita. Tarkastusta kohdennetaan siirtomenoihin erityisesti vaikuttavuuden ja sen edellytysten näkökulmasta.
Valtion taseen ja taseen ulkopuoliset vastuut ja piilevä velka ovat huomattavia. Tuloksellisuustarkastuksessa valtiontalouden riskeihin pureudutaan seuraamalla finanssisääntelyn tarkastuksen kansainvälistä kehitystä,
tekemällä tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuusinformaation tarkastusta ja
myöhemmin mahdollisesti muitakin hallinnonaloittaisia riskikeskittymiä
ja niiden ohjausta ja hallintaa koskevia tuloksellisuus- ja ohjausjärjestelmätarkastuksia.
Ympäristöriskeihin ja ympäristöterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät
valtion piilevät vastuut ovat toinen merkittävä riskikokonaisuus. Tarkastuksissa selvitetään sitä, mitkä ovat valtion todelliset vastuut ympäristöriskien realisoituessa ja miten eduskunta saisi parhaiten tietoa näistä. Siihen suunnataan tuloksellisuustarkastusta ja siitä muodostuu tarkastuksen
teema tai teemoja.
Talousarvion ulkopuolinen valtiontalous muodostaa noin 60 prosenttia
valtion toimintaan sitoutuneesta pääomasta ja siihen sisältyy merkittäviä
vastuita. Tarkastusvirasto on sektorin ainoa ulkoinen ammattitarkastaja,
joka tarkastelee taloudenhoitoa ja tuloksellisuutta eduskunnan ja valtiontalouden kokonaisuuden (nk. konsernietu) näkökulmista. Omistajaohjaustarkastusta vahvistetaan suunnittelukaudella maltillisesti.
Lainsäädännön laatu on pysyvä tarkastusalue. Avainasemassa on lainsäädännön toimivuus ohjauskeinona ja tavoitteiden saavuttamisen välineenä. Lainsäädännön laatuun kohdistuva tarkastus on luonteva osa tarkastusviraston roolia eduskunnan yhteydessä toimivana ja eduskunnan
lainsäädäntövaltaa tukevana ylimpänä tarkastusviranomaisena. Erillisten
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tarkastusten lisäksi lainsäädännön laatu on näkökulmana mukana muissakin tarkastuksissa.
Kehittämisen painopisteet
Tuloksellisuustarkastuksen omaa kehittämistyötä priorisoidaan tarkoin valittuihin hankkeisiin resurssien niukentuessa. Kehittämistyön painopisteenä on virastossa tehtävän vertaisarvioinnin esiintuomien korjaus- ja parannusehdotusten toimeenpano. Tämä voi edellyttää muun muassa tuloksellisuustarkastuksen ohjeen päivittämistä. Ohjeen päivittämistarpeeseen
voi johtaa myös virastossa valmisteltavien tarkastusohjeiden yleisen osan
kehittämistyö. Lisäksi kehittämistyössä painottuu tarkastusdokumentaation kehittäminen.
Raportoinnin kehittämisessä tavoitteena on tarkastuskertomusten lyhentäminen aiemmin asetettuun tavoitteeseen, joka on kertomustekstin osalta
70 sivua. Sivutavoitteen saavuttaminen voi edellyttää esimerkiksi sitä, että
kaikkea tarkastusdokumentaatiota ei sisällytetä kertomukseen. Raportoinnissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan sähköisiin julkaisuihin.
Osaamisen kehittämistä jatketaan tehdyn työn pohjalta ja koulutusta järjestetään erityisesti osaamisalueilta 1. Valtiontalouden ja valtionhallinnon
kokonaisuudet ja 2. Valtion taloushallinto. Yksikkö jatkaa Ajankohtaista
hallinnossa -infotilaisuuksien järjestämistä. Myös niiden aiheet liittyvät
pääosin edellä mainittuihin osaamisalueisiin.
Organisaatiomuutosta ja kehittämisvaihtoehtoja selvitetään henkilömäärän laskiessa ja yhden päällikön siirtyessä osa-aikaeläkkeelle.
Tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikkö osallistuu seuraaviin kansainvälisiin tarkastus- ja asiantuntijatehtäviin:
− Working Group on Key National Indicators
− INTOSAI Working Group on Environmental Auditing
− INTOSAI Working Group on Public Debt. Suomi huolehtii vuoden
2012 kokouksen isännöinnistä.
− CO2 emissions trading system, cooperative audit
− Harmonisation of Overseas Audit Practices (HOAP)
− EU network on National EU Reports
− Contact Committee Activity "Fiscal policy network"
− Contact Committee Activity " The Lisbon strategy/ Europe 2020 network"
− Nordic arbetsgrupp/nätverk för statlig ägarstyrning
Vuodelta 2011 käynnissä olevat tuloksellisuustarkastukset ja vuonna 2012
aloitettavat tuloksellisuustarkastukset on esitetty teema-alueittain luvussa
2.5.3.
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2.5.2

Eduskuntakertomusraportoinnin teemat ja
painopisteet 2012–2015

Yksikkö tuottaa tuloksellisuustarkastuksen toimialan ja osaamisen näkökulmasta teema-alueita koskevat analyysit ja synteesit sekä tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustietojen tarkastuksen tarkastusviraston eduskunnalle annettaviin kertomuksiin.
Vuoden 2012 vuosikertomuksessa raportoitavia tarkastusteemoja ovat:
− Työllisyyden hoito,
− Ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen,
− Laadukas lainsäädäntö.
− Kunta- ja palvelurakenteen tarkoituksenmukaisuus
− Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tietoperusta ja Suomen
innovaatiojärjestelmän ja -ympäristöjen toimivuus (T&KI -työpajan
anti)
− Valtion omaisuuden hallinta/SOTE ICT
Vuoden 2013 vuosikertomuksessa raportoitavia tarkastusteemoja ovat ainakin:
− Innovaatiotoiminnan ohjaus ja sen hallinta
− Harmaan talouden torjunta
− Laadukas lainsäädäntö.
Teemasuunnitelmat valmistellaan vuonna 2012 seuraavista kokonaisuuksista: harmaan talouden torjunta, veropolitiikka ja ympäristöturvallisuus.
Lisäksi on tulossa useita maahanmuuttoon liittyviä tarkastuksia. Tällä
hetkellä on menossa työperäistä maahanmuuttoa koskeva tarkastus ja
suunnitelman mukaisesti vuoden 2012 aikana ovat käynnistymässä tarkastukset, joiden aiheina ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten erityistarpeet yleissivistävässä koulutuksessa ja kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
2.5.3

Tarkastussuunnitelma varainhoitovuosi 2012 ja
vuodet 2013–2015

Suunnitelman mukaisesti vuonna 2012 valmistuu 15 tuloksellisuustarkastusta ja 20 jälkiseurantaa. Riskianalyysit tehdään valtioneuvoston kanslian, opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilta.
Suunnitelman mukaisesti vuosilta 2013–2015 tuloksellisuustarkastuskertomuksia annetaan vuosittain noin 15. Jälkiseurantoja valmistuu vuosittain noin 20.
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Ohjausjärjestelmätarkastuksia tehdään vähintään yhdeltä hallinnonalalta
vuosittain. Vuonna 2012 valmistuu sisäasiainministeriön hallinnonalan
ohjausjärjestelmätarkastus. Tämän jälkeen ohjausjärjestelmätarkastukset
tehdään ulkoasiainministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilta.
Tuloksellisuustarkastus ei kohdista vuonna 2012 tarkastusta Suomen ja
Euroopan yhteisöjen välisiin varainsiirtoihin, jotka suuntautuvat valtion
talousarviotalouden ulkopuolelle.
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2.5.4

Käynnissä olevat tarkastukset

Tarkastusaihe

AdeEkon
Proj.no.

Tekijä Valmistuminen

Teema-alue A – Tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus sekä palvelukyky
Erityisopetuksen vaikuttavuus perusope20109
Kirjavainen
tuksessa
Humanitaarinen apu
20119
Lindman
Julkinen oikeusapu
20031
Hamppula-Luoto,
Juutilainen
Kulttuurivienti
20161
Metsä
Lastensuojelu
Lääkekorvausjärjestelmä

20090
20070

Hanhinen, Rintala
Nurminen, Martikka

Toisen asteen koulutuksen rakennejärjestelyt

20210

Kalijärvi, Metsä

HA

I/2012

OKM

I/2012
esiselvitys
käynnissä
esiselvitys
käynnissä
I/2012
esiselvitys
käynnissä
I/2012

UM
OM
OKM
STM
STM
OKM

Teema-alue B – Luotettavaan tietoon perustuva finanssipolitiikka ja sen osana vero- ja maksupolitiikka
Tullin toiminnan tuloksellisuus harmaan ta20230
Näätänen
II/2012
VM
louden torjunnassa
Verotarkastustoiminnan tuloksellisuus
20129
Niemelä, Luoto
I/2013
VM
Teema-alue C – Vaikuttava ja kilpailukykyinen infrastruktuuri ja osaamis- ja innovaatiojärjestelmä
KTI -toiminnan ohjaus ja hallinta
20171
Oksanen T
esiselvitys
OKM,
käynnissä
TEM
Liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttami20238
Estlander
I/2012
LVM
nen
Liikenneturvallisuus
20069
Hoikkala
esiselvitys
LVM
käynnissä
Yliopistojen inhimillisten voimavarojen hyö20100
Oksanen T
II/2012
OKM
dyntäminen
Teema-alue D – Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa
Eduskunnan lausumien toimeenpano
20151
Määttä
Sosiaali- ja terveysministeriön säädösval20060
Koskinen, Nurminen,
mistelu
Määttä
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma
20071
Määttä, Oksanen E

II/2012
I/2012

VNK
STM

I/2012

VNK

Teema-alue E – Ympäristöriskien ja ympäristömuutosten hallinta taloudellisesta näkökulmasta
Energiaverotus
20278
Mäkinen, Siirola
I/2012
Valtion vastuut ympäristöriskeissä (Suo20091
Turtiainen, Niemenmaa,
esiselvitys
menlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja
Mäkinen
käynnissä
vastuut)
Teema-alue F – Valtion toiminnan ja omaisuuden hyvä hallinta
Sairauspoissaolot ja niiden seuranta valti20259
Paukkala
onhallinnossa
SM:n hallinnonalan ohjausjärjestelmä
20111
Miettinen E, Kalijärvi K,
Määttä
Työperäinen maahanmuutto
20180
Halonen, Tervo
Työurien pidentäminen
20121
Ojala, Vehkasalo
Valtion IT-palvelukeskukset

20131

Mustonen, Ollakka

YM
YM

I/2012

VM

II/2012

SM

II/2012
esiselvitys
käynnissä

TEM
TEM,
OKM,
STM
VM

I/2013
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Tarkastusaihe

AdeEkon
Proj.no.
Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden
20150
hallintomalli
20141
Valtion toiminta yritystalouden vakauttajana
- valtio viennin rahoittajana ja valtion takaukset

Tekijä Valmistuminen

HA

Koivunen, Heikkinen J.,

I/2013

VNK

Pottonen, Sälli K

esiselvitys
käynnissä

TEM

Teema-alue G – Tehokas ja vaikuttava Euroopan unioni ja sen mahdollisuuksien kansallinen hyödyntäminen
Maatalouden tukihallinto
20040
Siirola, Paajanen,
II/2012
MMM
Vuorinen

2.5.5

Vuonna 2012 aloitettavat tarkastusaiheet ja
selvitykset

Tarkastusaihe

AdeEkon
Proj.no.

Teema-alue A – Tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus sekä palvelukyky
Asunto- ja korjausrakentamisen edistäminen
Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Kriisinhallinta
Liikennepolitiikka elinkeinoelämän kehittämisessä
Opinto-ohjaus

20012
20022
20011
20021
20032

HA

YM
STM
PLM
LVM
OKM

Teema-alue B – Luotettavaan tietoon perustuva finanssipolitiikka ja sen osana vero- ja maksupolitiikka
Harmaan talouden toiminnan fiskaaliset vaikutukset
20042
VM
Harmaan talouden torjunta (teemasuunnitelma)
20052
VM/Useita
Vaikuttavuusinformaation tarkastus erilliskertomukseen
20062
kaikki
Valtion maksupolitiikka
20072
VM
Teema-alue C – Vaikuttava ja kilpailukykyinen infrastruktuuri ja osaamis- ja innovaatiojärjestelmä
Maahanmuuttajataustaisten nuorten erityistarpeet yleissivistävässä kou20061
OKM
lutuksessa
Teema-alue D – Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa
Ympäristöterveydenhuolto
20082
Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen (selvitys)
20081

STM
TEM

Teema-alue E – Ympäristöriskien ja ympäristömuutosten hallinta taloudellisesta näkökulmasta
CO2 emissions trading systems (rinnakkaistarkastus)
20092
YM
Elintarviketurvallisuus
20102
MMM
Ympäristöturvallisuus (teemasuunnitelma)
20112
YM,STM
Teema-alue F – Valtion toiminnan ja omaisuuden hyvä hallinta
IT -hankehallinta valtionhallinnossa
Omistajaohjausta koskeva erillistarkastus
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä
Valtion aluehallinnon kehittäminen – ELYt ja AVIt
Yhtiökohtaiset omistajastrategiat

20188
20122
20132
20142
20152

VM
UM
TEM,VM
VNK

Teema-alue G – Tehokas ja vaikuttava Euroopan unioni ja sen mahdollisuuksien kansallinen hyödyntäminen
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2.5.6

Vuonna 2012 toteutettavat
tuloksellisuustarkastusten jälkiseurannat

Tarkastuskertomuksen nimi

Numero

Ajoneuvohallintokeskuksen PALKO -hanke

185/2009

Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina

183/2009

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

188/2009

Asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen hankinta ulkoasiainministeriössä

180/2009

Autoverotus

195/2009

Finanssialan asiantuntijapalveluhankinnat

151/2007

Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet

170/2008

Kuluttajahallinnon toimivuus

156/2007

Lääkinnällinen kuntoutus

193/2009

Maatalouden kannattavuuden laskenta

199/2009

Merenkulkulaitoksen eräiden toimintojen liikelaitostaminen

198/2009

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

194/2009

MMM:n hallinnonalan harkinnanvaraiset tukijärjestelmät

190/2009

Perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä

192/2009

Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistaminen

178/2008

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona

212/2010

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus

187/2009

Säädöshankkeiden valtiontaloudellisten vaikutusten arviointi

216/2011

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) toiminta

209/2010

Tie- ja rata- ja vesiväylien kunnossapito

182/2009

Tunnistuspalveluiden kehittäminen ja käyttö julkisessa hallinnossa

161/2008

Turvapaikkamenettely

139/2006

Täydentävyys kehitysyhteistyössä

203/2010

Valtio tonttitarjonnan lisääjänä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä

208/2010

Valtion lainananto asuntotuotantoon

205/2010

Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto

184/2009

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen aineettoman omaisuuden kaupallinen hyödyntäminen

165/2008

Valtion velanhallinta

179/2008

Valtion kassanhallinta

168/2008

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

189/2009
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2.6

Finanssipolitiikan tarkastus

2.6.1

Raportoinnin ja tarkastuksen kehittämisen
painopisteet 2012–2015

Tarkastussuunnitelman sisältölinjausten mukaisesti finanssipolitiikan tarkastusta laajennetaan suunnittelukaudella kattamaan myös tulopuolen tarkastamisen. Tähän liittyvä veropolitiikan vaikuttavuus -teemasuunnitelma
sisällytetään osaksi finanssipolitiikan vaalikausisuunnitelmaa ja sen sisältö
koordinoidaan tuloksellisuustarkastuksen kanssa. Lähtökohtana on, että
finanssipolitiikan tarkastukseen liittyvissä veropuolen tarkastuksissa näkökulma johdetaan talouspolitiikan tavoitteista. Tavoitteena on käynnistää
tulopuolen jatkuva tarkastus vuoden 2012 aikana veropolitiikan jatkuvana
tarkastuksena. Veropolitiikan jatkuva tarkastus pyritään muodostamaan
niin, että se tukee mahdollisimman hyvin menopuolen jatkuvan tarkastuksen tematiikkaa. Näin ne yhdessä muodostaisivat toimivan kokonaisuuden. Alustavana suunnitelmana on keskittyä siihen, miten tulo- ja menopuolella on hallituskauden aikana reagoitu valtiontalouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi. Tulopuolen osalta tätä näkökulmaa voisi mahdollisuuksien mukaan täydentää perehtymällä tarkemmin siihen, miten
hallitusohjelmassa suunniteltuja toimenpiteitä on käytännössä toteutettu,
onko toteutus linjassa hallitusohjelman suunnitelmien kanssa, minkälaisia
vaikutuksia muutoksilla on ollut verotuloihin ja miten nämä suhteutuvat
asetettuihin tavoitteisiin. Veropolitiikan jatkuvan tarkastuksen sisältö tarkentuu vuoden 2012 aikana.
2.6.2

Eduskuntakertomusraportoinnin teemat ja
painopisteet 2012–2015

Finanssipolitiikan tarkastus kohdistuu hallitusohjelmaan kirjattujen finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen sekä finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustaan. Tämän lisäksi tarkastuksen kohteena on Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen Suomen vakausohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä vakausohjelmaan liittyvän raportoinnin tietoperusta. Tarkastusten keskeiset tulokset raportoidaan erilliskertomuksina eduskunnalle vaalikauden puolivälissä vuonna 2013 sekä
vaalikauden lopussa joulukuussa 2014 siten, että eduskunta ehtii keskustella asiasta alkuvuonna 2015.
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Tämän lisäksi finanssipolitiikan jatkuvan tarkastuksen tulokset raportoidaan vuosittain eduskunnalle annettavassa erilliskertomuksessa valtion tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta.
2.6.3

Tarkastussuunnitelma varainhoitovuosi 2012 ja
vuodet 2013–2015

Suunnittelukaudella 2012–2015 tavoitteena on julkaista finanssipolitiikan
jatkuvan tarkastuksen lisäksi kolme finanssipolitiikan tarkastuskertomusta. Tämän lisäksi suunnittelukaudella toteutetaan kaksi veropolitiikkaan
kohdistuvaa finanssipolitiikan tarkastusta veropolitiikan jatkuvan tarkastuksen lisäksi.
Finanssipolitiikan jatkuva tarkastus kohdistuu suunnittelukaudella
2012–2015 valtiontalouden kehysten noudattamiseen, valtion taloudelliseen asemaan liittyvään raportointiin sekä hallitusohjelmassa asetettujen
finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeisenä hallitusohjelman tavoitteena on valtiontalouden tasapainottaminen ja julkisen talouden
vakauttaminen. Keinoina tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat julkisten
menojen vähentäminen, verotulojen kasvattaminen ja rakenteellisten uudistusten tekeminen. Hallitusohjelmassa listattujen meno- ja tulopuolen
toimenpiteiden lisäksi on sitouduttu lisätoimenpiteisiin, mikäli valtion
velkasuhde ei näytä kääntyvän laskuun ja valtiontalouden alijäämä asettuu
yli 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vuosittain hallituksen strategiaistunnon yhteydessä. Finanssipolitiikan jatkuva tarkastus kohdistuu sekä tavoitteiden saavuttamiseen että
toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvään raportointiin ja tietoperustaan.
Finanssipolitiikan jatkuvan tarkastuksen tulokset raportoidaan vuosittain
eduskunnalle annettavassa erilliskertomuksessa valtion tilinpäätöksen ja
tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta. Tarkastuksen tuloksia syvennetään
ja niistä kootaan synteesi vaalikauden puolivälissä 2013 ja vaalikauden
lopussa vuoden 2014 joulukuussa julkaistaviin raportteihin koskien keskeisten finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista sekä finanssipolitiikan
tavoitteiden saavuttamista vaalikauden aikana.
Vuonna 2012 finanssipolitiikan jatkuva tarkastus kohdistuu valtiontalouden kehysten noudattamiseen ja tämän lisäksi valtion taloudellista
asemaa koskien Euroopan vakausjärjestelyihin liittyvän päätöksenteon tietoperustaan sekä valtion velkaa ja velanhallintaa koskeviin tietoihin. Kehysten noudattamisen tarkastus toteutetaan yhteistyössä tilintarkastuksen
toimintayksikön ja valtion velkaa ja velanhallintaa koskeva raportointi toteutetaan yhteistyössä tuloksellisuustarkastuksen kanssa. Vuonna 2012
osana jatkuvan tarkastuksen suunnitelman vuotuista päivittämistä kartoite-
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taan eurooppalaisen ohjausjakson ja lainsäädäntöpaketin mahdolliset vaikutukset finanssipolitiikkaa koskevan raportoinnin sisältöön ja aikatauluihin, jotta tämä voidaan ottaa tarkastustyössä huomioon.
Vuonna 2012 valmistuu kaksi vuonna 2011 aloitettua finanssipolitiikan
tarkastusta. Euroalueen rahoitusvakausjärjestelyjen sitoumukset – vastuuerien sitovuuden ja riskisyyden ilmentäminen valtion tilinpäätöksessä julkaistaan tammi–helmikuussa 2012. Hallitusohjelman poikkihallinnollisten
politiikkatavoitteiden ja määrärahojen kohdentamisen välinen yhteys julkaistaan elo–syyskuussa 2012. Uusia finanssipolitiikan tarkastuksia ei
näiden tarkastusten lisäksi aloiteta vuonna 2012.
Syksyllä 2012 aloitetaan alkuvuodesta 2013 julkaistavan vaalikauden
puoliväliraportin kokoaminen. Vaalikauden puolivälissä vuonna 2013 julkaistava raportti toimii tammikuussa 2011 julkaistun valtiontalouden kehysmenettelyn toimivuuteen vaalikaudella 2007–2011 kohdistuneen tarkastuksen (K21/2010 vp.) jälkiseurantana finanssipolitiikan sääntöjen
noudattamisen ja finanssipolitiikan tietoperustaan liittyvän raportoinnin
osalta. Keskeisenä kysymyksenä tältä osin on, millä tavoin finanssipolitiikan valmisteluun liittyvää raportointia ja tietoperustan dokumentointia on
kehitetty. Onko avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntynyt. Kehys- ja talousarviovalmistelun osalta hyödynnetään hallitusohjelman poikkihallinnollisten
politiikkatavoitteiden ja määrärahojen kohdentamisen välistä yhteyttä arvioivan tarkastuksen tuloksia erityisesti poikkihallinnollisten uudistusten
toteutumisen osalta. Toisena näkökulmana on finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttaminen ja kestävyyshaasteeseen vastaaminen alkaneella vaalikaudella. Tältä osin kiinnitetään huomiota menosäännön mitoitukseen ja
kattavuuteen verrattuna edelliseen vaalikauteen sekä kehysten ulkopuolisten menojen kehittymiseen. Valtiontalouden sopeuttamistavoitteen osalta
arvioidaan ovatko toteutetut toimenpiteet linjassa hallitusohjelman kirjausten kanssa ja mikäli hallitusohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä on poikettu, kuinka poikkeamat on perusteltu. Raportti kootaan vuonna 2012
julkaistavien finanssipolitiikan tarkastusten sekä finanssipolitiikan jatkuvan tarkastuksen havaintojen pohjalta. Lisäksi raportissa hyödynnetään
vuonna 2012 päättyvän Tampereen yliopiston tutkimushankeen tuloksia.
Julkisen talouden kestävyyshaasteen näkökulmasta kuntapalveluiden tuottavuuskehitys on keskeisessä asemassa. Meneillään olevassa tutkimushankkeessa tarkastellaan kunta–valtiosuhteen näkökulmasta erityisesti ohjauksen merkitystä kuntapalveluiden tuottavuuden kehittämisessä.
Vuonna 2011 finanssipolitiikan tarkastuksessa on tehty taustatyötä valtion tasehallintaan ja sen osana valtion nettovarallisuusasemaan liittyen.
Tähän aihealueeseen liittyen tavoitteena on aloittaa finanssipolitiikan tarkastus vuonna 2013.
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Valtion nettovarallisuusasemaa koskevassa tarkastuksessa ja yleensä finanssipolitiikan tarkastuksen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon valtiovarainministeriössä meneillään oleva kehittämistyö
valtion konsernitaseen laatimisesta ja käyttämisestä talous- ja finanssipolitiikan suunnittelun ja johtamisen välineeksi. Uusi valtion konsernitase ei
tulisi valtiovarainministeriön nykyisten suunnitelmien mukaan viralliseksi
tilinpäätöslaskelmaksi, mutta se esitettäisiin keväällä eduskunnalle annettavassa valtion tilinpäätöskertomuksessa ja sen tilalle tulevassa uudessa
yhdistetyssä tilinpäätös- ja toimenpidekertomuksessa. Finanssipolitiikan
tarkastus osallistuu tilintarkastuksen toimintayksikön johdolla tehtävään
arviointiin ja kehittämistyöhön siitä, miten valtion konsernitaseen laatimista ja yleensä tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä olisi osana tilinpäätöskertomuksen tarkastusta tarpeen ja mahdollista tarkastusvirastossa tarkastaa. Lisäksi finanssipolitiikan tarkastuksessa selvitetään, miten osana
finanssipolitiikan jatkuvaa tarkastusta on tarpeen tarkastaa valtion konsernitasetta ja sen käyttämistä finanssipolitiikan tietoperustana ja suunnitteluvälineenä.
Resurssitilanteen salliessa vuosina 2013–2014 toteutetaan valtion nettovarallisuusasemaa koskevan finanssipolitiikan tarkastuksen lisäksi yksi finanssipolitiikan tarkastus, jonka aihe täsmentyy vaalikausisuunnitelman
laatimisen yhteydessä vuonna 2012.
Tulopuoleen kohdistuvista finanssipolitiikan tarkastuksista ensimmäinen
aloitetaan vuonna 2013 ja vuonna 2014 aloitetaan yksi tai kaksi tarkastusta resurssitilanteesta riippuen. Näiden tarkastusten aiheet muodostetaan
2012 käynnistettävän tulopuolen jatkuvan tarkastuksen havaintojen pohjalta. Vuonna 2013 alkavan tarkastuksen osalta on alustavasti suunniteltu
erityisesti veropolitiikan suunnittelun tietoperustaan kohdistuvaa tarkastusta.
Vuoden 2014 lopulla julkaistava vaalikausiraportti kattaa finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisen ja finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamisen koko vaalikaudella 2011–2014 finanssipolitiikan jatkuvan tarkastuksen havaintoihin perustuen. Tulopuolen jatkuvan tarkastuksen havaintoja raportoidaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 lopulla annettavassa
vaalikausiraportissa. Tämän jälkeen tulopuolen jatkuvan tarkastuksen havaintoja raportoidaan ainakin vaalikauden puoliväliraportissa ja vaalikausiraportissa. Muilta osin vaalikausiraportin tarkastusasetelma ja tarkastuskysymykset täsmennetään vaalikausisuunnitelman laatimisen yhteydessä
vuonna 2012. Raportin kokoaminen aloitetaan heti alkusyksystä 2014.
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2.7

Vaali- ja puoluerahoituksen
laillisuusvalvonta

2.7.1

Kehittämisen ja suuntaamisen painopisteet 2012–
2015

Puoluelaki (10/1969, muutettu 683/2010) ja laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) perustavat Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehtäviä
lainsäädännössä mainittujen ilmoitusvelvollisten ilmoitusten vastaanottamiseksi ja ilmoituksiin kohdistuvien valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tehtävät toteutetaan kokonaisuutena tarkastusviraston toimintayksiköiden yhteistyönä.
Tarkastusviraston tehtävät jakaantuvat lainsäädännön perusteella ilmoitusten vastaanottamiseen ja julkaisemiseen liittyviin asiakirjahallinnon
tehtäviin ja ilmoitusvelvollisille tapahtuvaan viestintään sekä vastaanotettujen asiakirjojen oikeellisuuden varmentamiseen ja lainsäädännössä mainittujen rajoitteiden noudattamista varmentaviin toimiin.
Asiakirjahallintoon ja ilmoitusten julkaisemiseen liittyvät tehtävät toteutetaan tätä varten rakennettavassa tietojärjestelmässä. Valvontatoimenpiteitä varten laaditaan erillinen tarkastussuunnitelma.
Vaalirahoituslain perusteella tarkastusvirastolle ilmoitusvelvollisia ovat
1. eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätty
2. presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies
3. kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu
4. europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja
vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseneksi määrätty.
Puoluelain perusteella tarkastusvirastolle ilmoitusvelvollisia ovat
1. rekisteröidyt puolueet
2. valtionavustusta saavien puolueiden valtionavustuspäätöksessä mainitut yhteisöt (piirijärjestöt ja naisjärjestöt)
3. yhteisöt, jotka puolue on ilmoittanut tarkastusvirastolle lähiyhteisöikseen
4. puolueen muut puolueyhdistykset mikäli yhdistys on saanut tukea yli
1 500 euroa kalenterivuodessa.
Tarkastusvirasto voi kohdistaa valvonnallisia toimenpiteitä edellä mainittuihin henkilöryhmiin ja yhteisöihin lukuun ottamatta puolueyhdistyksiä,
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joilta vastaanotetaan ainoastaan ilmoituksia ilman suoraa valvonnallista
tehtävää.
Puoluelain- ja vaalirahoituslain keskeisenä kehittämisalueena on toiminnan vakiinnuttaminen osaksi tarkastusviraston toimintaa. Tehtävä on
puoluelaissa säädetyiltä osiltaan luonteelta pysyvä ja vakiinnutettavalla tasolla resursseja edellyttävä. Vaalirahoituslaissa säädetyiltä osin tehtävä on
vaalikohtainen. Kuitenkin prosessina vaalirahoituslain mukainen tehtävä
toistuu säännöllisesti. Lisäksi jälki-ilmoitusmenettelyyn liittyvät tehtävät
edellyttävät resursointia vaalittominakin vuosina.
Valvontatehtävässä noudatetaan soveltuvin osin laillisuustarkastuksen
ohjeistusta.
2.7.2

Vaalirahoituksen ja puoluerahoituksen
valvontakertomusten eduskunnalle teemat ja
painopisteet 2012–2015

Valvontakertomuksien sisällöstä ja aikataulusta osalta on olennaisilta osin
säädetty puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa. Lainsäädännön edellyttämät
raportointivaatimukset täytetään. Raportoinnissa pyritään tuomaan esiin
näkemyksiä lainsäädännön toimivuudesta.
Eduskunnalle raportoidaan suunnittelujakson aikana seuraavasti vaalirahoituslain osalta seuraavasti:
Presidentinvaalit 2012

10/2012

Kunnallisvaalit 2012

6/2013

Europarlamenttivaalit 2014

1/2015

Eduskuntavaalit 2015

12/2015

Eduskunnalle raportoidaan suunnittelujakson aikana seuraavasti puoluelain raportointivelvoitteiden mukaisesti:
Vuosien 2010 (syyskuu–joulukuu) ja 2011 valvontatoiminta

3/2012

Vuoden 2011–2012 valvontatoiminta

3/2013

Vuoden 2012–2013 valvontatoiminta

3/2014

Vuoden 2013–2014 valvontatoiminta

5/2015
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2.7.3

Valvontasuunnitelma varainhoitovuosi 2012 ja
vuodet 2013–2015

Vaalirahoituksen ja vaalirahoituksen valvontaan liittyvät tehtävät toteutetaan kokonaisuutena tarkastusviraston toimintayksiköiden yhteistyönä.
Resurssiallokaation suunnittelussa on huomioitava, että vaalirahoituslain
määrittämä tehtävä on vaalikohtainen, mutta puoluelain määrittämä tehtävä on jatkuva.
Valvontatehtävän osalta vaalirahoituslain mukaiseen valvontatehtävään
osoitetaan kutakin vaaleja kohden noin 80 henkilötyöpäivää. Puoluelain
tarkastus- ja valvontatehtävään osoitetaan kalenterivuosittain noin 140
henkilötyöpäivää. Näillä päivillä voidaan toteuttaa valvontatehtävä. Vaalirahoituslain ja puoluelain tarkoittama ilmoitusten vastaanottamis- ja asiakaspalveluprosessi eivät ole näissä päivissä mukana.
Kunnallisvaaleissa koko tarkastusvirasto osallistuu luvussa 3 esitetyllä
tavalla ilmoitusten vastaanottamiseen ja muihin vaalirahoitusvalvonnan
toimiin.
Puoluelain valvontatoiminnasta laaditaan vuosittain yksityiskohtainen
tarkastussuunnitelma. Tarkastussuunnitelmassa määritetään tarkastettavat
organisaatiot. Tavoitetasona pidetään, että vuosittain tarkastetaan noin 25
organisaatiota.
2.7.4

Tietojärjestelmät

Presidentinvaalin 2012 ja kunnallisvaalien 2012 ennakkoilmoitukset ja
vaalirahoitusilmoitukset, eduskuntavaalien 2011 jälki-ilmoitukset sekä
puoluelain edellyttämät ilmoitukset otetaan vastaan ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

2.8

Kantelujen ja väärinkäytösilmoitusten
käsittely

Kantelut, lausunnot ja oikeudellinen neuvonta -toiminnon tehtävänä on
käsitellä valtion taloudenhoitoon kohdistuvia tarkastusvirastolle tehtyjä
kanteluja, seurata valtionhallinnon väärinkäytösasioita, käsitellä virastojen
ja laitosten tarkastusvirastoon tekemiä väärinkäytösilmoituksia, valmistella lausuntoja lähinnä hallinnollisista ja oikeudellisista kysymyksistä sekä
antaa oikeudellista neuvontaa käytännön tarkastustyötä koskevissa asioissa. Toiminnassa varaudutaan niiden kantelujen käsittelyyn, joita tarkas-
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tusvirastoon tehdään vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvontaviranomaisena. Kantelujen määrää saattaa lisätä erityisesti kunnallisvaalit.
Kanteluja arvioidaan tulevan vuoden 2012 aikana noin 65–70 kappaletta. Kanteluista tarkastusvirasto pyytää eri viranomaisten lausuntoja ja selvityksiä ja päättää sen jälkeen mihin toimenpiteisiin kantelut antavat aihetta. Noin 20 prosenttia kanteluista johtaa toimenpiteisiin.
Valtion virastojen ja laitosten arvioidaan tekevän vuoden 2012 aikana
noin 25–30 kappaletta ilmoituksia toiminnassaan esiin tulleista taloudellisista väärinkäytöksistä. Esiin tulleiden epäkohtien, virheiden ja väärinkäytösten esiintymistä vastaisuudessa pyritään estämään jo ennakolta
olemalla yhteydessä asianomaisiin viranomaisiin, edellyttämällä heiltä
korjaavia toimenpiteitä sekä käynnistämällä tarpeen vaatiessa aihepiiriä
koskevia tarkastuksia. Väärinkäytösilmoituksen laadintaa koskeva valtion
virastoille ja laitoksille annettu ohje on uudistettu vuoden 2011 loppupuolella ja vuoden 2012 aikana arvioidaan uudistetun ohjeen toimivuutta.
Väärinkäytösilmoituksilla tarkastusvirasto valvoo sitä, että valtion virastot ja laitokset ryhtyvät väärinkäytöstapauksissa asianmukaisiin toimenpiteisiin. Lain mukaan virastojen ja laitosten on tehtävä rikosilmoitus, jos
niiden toiminnassa on tehty valtion varoihin tai omaisuuteen kohdistunut
rikos. Väärinkäytösilmoitukset kertovat omalta osaltaan sisäisessä valvonnassa esiintyvistä puutteista, joita pyritään tarkastuksellisin keinoin
vähentämään.
Kantelujen ja väärinkäytösilmoitusten käsittelyn resurssitarve vuosina
2012–2013 on 260 henkilötyöpäivää vuodessa, josta laatu- ja kantelupäällikön osuus 30 henkilötyöpäivää ja tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikön osuus 230 henkilötyöpäivää.
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3

Toiminnalliset tulostavoitteet

3.1

VTV:n toiminnan yhteiset
kehittämistavoitteet ja hankkeet

Tärkeimmät kehittämishankkeet ovat (1) uuden yleisstrategian ja siihen
liittyvien edellytyksiä luovien toimintojen toimintapolitiikkain laadinta
(strategiatyö) ja (2) tarkastusohjeiden yleisen osan laadinta.
Tarkastusohjeiden yleinen osa sisältäisi erityisesti ISSAI 1–3 tasoja ja
tason 4 eri tarkastuslajeille yleisiä ja yhteisiä kysymyksiä koskevien standardien toimeenpanossa tarvittavan ja tarkoituksenmukaiseksi harkittavan
ohjeistuksen sekä kaikkia tarkastuslajeja yhteisesti koskevat ohjeet (dokumentaation periaatteet, julkisuus, sisäpiirikysymykset, hallintolain soveltaminen jne.). Kansainvälisen vertaisarvioinnin (Peer Review) tulokset
antavat perustaa tarkastusohjeiden yleisen osan laadinnalle. Kehittämisen
painopisteenä muuten on tarkastuksen toimintayksiköissä tapahtuva tarkastuslajien ohjeistuksen ja toimintatapojen kehittäminen. Tässä otetaan
tarkastuslajikohtaisesti huomioon vertaisarvioinnin tulokset ja tarve sopeuttaa toiminta voimavarakehitykseen.
Kehittämistavoitteena on myös saada strategiset virasto- ja toimintayksikkötason osaamisalueet määriteltyä loppuun.
Tarkastusviraston kaikki toimintayksiköt osallistuvat vaalirahoitusilmoitusten vastaanottamiseen ja vaalirahoitusvalvonnan järjestämiseen vuoden
2012 kunnallisvaaleissa. Tätä varten on jäljempänä olevassa tarkastusviraston yhteisten toimintojen resurssivaraustaulukossa varaukset siten, että
laskennallisesti jokainen viraston työntekijä osallistuu noin viidellä henkilötyöpäivällä kunnallisvaalitalkoisiin.
Kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitusten ehdokkaan vaalirahoituksesta
annetun lain mukainen viimeinen jättöpäivä olisi 31.12.2012. Vaalirahoitusilmoitusten vastaanottamista ja käsittelyä koskevat lakisääteiset määräajat, joita tarkastusvirasto ei voi omilla toimenpiteillään muuttaa.
Tarkastusviraston yhteiseen, välilliseen (sisäiseen) toimintaan kuuluvien
tärkeimpien hankkeiden ja toimintojen resurssivaraukset ovat taulukossa
5.
Tarkastusviraston tarkastuslajeittaisessa resurssikehyksessä kohtien muu
ulkoinen suorite ja ulkoinen johtaminen (luku 1.7) tärkeimpien yhteisten
hankkeiden ja toimintojen resurssivaraukset ovat taulukossa 6.
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TAULUKKO 5. Sisäiset välillisen toiminnan hankkeet ja resurssivaraukset
Yhteensä

Johdon
tuki

Tilintarkastus

Tuloksellisuustarkastus

Hallinto- Tieto- Laatu- ja
yksikkö yksikkö kantelu

PJ +
EP

Raami sisäiset suoritteet htv

23,6

1,7

10,0

8,6

1,3

1,28

0,3

Sisäiset suoritteet taulukosta htv

20,3

1,0

8,1

8,5

0,7

1,2

0,6

0,3

0,7

1,9

0,1

0,6

0,1

-0,4

0,2

178

1453

118

211

113

62

Jää yksikölle kohdennettavaksi htv
1 htv = 180 htp

htp

Yksikön varaus sisäinen johtaminen
Osaamisen kehittäminen
ITAR

3657
600
1343,0

90,0

30

1522
100

500

600,0

500,0

10

10

VTV Peer Review

60

5

15

15

Arvot ja etiikka -hanke

40

5

10

10

63,0

63,0

0,6

9,0
20

5

5

240

15

90

90

15

15

15

Tarkastusohjeiden yleinen osa

150

10

50

50

10

10

5

35

5

10

10

107

3

5

5

4

Tietoturvaryhmä

5

90

0

0

0

0

2

2

11

1

3

3

1

3

Sisäisen viestinnän verkosto

28

16

5

5

1

1

140

9

60

53

7

7

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja
ohjaus, vertailukehittäminen

25

Laadunhallinta ja laaturyhmä

90

10

20

20

140

9

60

53

7
5

Virkistyspäivä ja virkistystilaisuudet
Sisäinen tarkastus

10

25
7

30

10

2

2

10

Työsuojelu

55

45

5

Luottamusmiestoiminta

44

10

34

509

350

159

Toimintayksikön kehittämishankkeet

15

5

IT ja tietojohtamisen valmisteluryhmä
Viraston yt -kokoukset

5
5

VTV Strategian valmistelu
VTV standardiryhmä

18,0

10

67

TAULUKKO 6. Muut ulkoiset suoritteet ja ulkoinen johtaminen – resurssivaraukset
Yhteensä

Johdon
tuki

Tilintarkastus

Tuloksellisuustarkastus

Hallinto- Tieto- Laatu- ja
yksikkö yksikkö kantelu

PJ +
EP

Raami muut ulkoiset suoritteet ja
ulkoinen johtaminen htv
Taulukon hankkeet ja toiminnot
yhteensä htv
Jää yksikölle kohdennettavaksi

21,0 1 , 4

5,5

11,6

0,2

0,2

0,7

1,4

19,5 1 , 5

5,4

10,9

0,3

0,3

0,4

0,7

0,5 -0,1

0,1

0,7

-0,1

-0,1

na

na

Taul htp yhteensä

3504 264

980

1968

47

57

66

122

Toimintayksikön varaus ulkoiselle
johtamiselle (tarkastusten johtamine

1678

610

1068

VTV johtoryhmätyö

600

50

150

190

40

50

40

80

Pääjohtajan henkilöstöinfot 8 kpl

126

9

50

50

7

7

1

2

INTOSAI TF Financial Crisis

15

15

INTOSAI KNI

30

INTOSAI WGEA

50

EU CC Fiscal Policy Audit

30

20

EU CC WG Statistics

35

20

30
50
10
15

EU CC WG Audit Deficit

10

10

INTOSAI WG Public Debt

65

15

245

100

20

100

5

20

75

25

10

20

10

10

10

Peer Review Cour des comptes
Muu ulkoinen: Reviisori

50

Muu ulkoinen: KV- ja EU-tarkastukset

100

25

65

Muu ulkoinen: lausunnot ja työryhmät

150

100

50

5

50

10

230

Muu ulkoinen asiantuntijatoiminta
(lisäerittely)
Muu ulkoinen: Eduskunnan
valiokuntakuulemiset
Varalla

0
55
0

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

240

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan resurssivaraukset esitetään taulukossa
7.
TAULUKKO 7. Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan resurssivaraus
Yhteensä Johdon Tilintarkastus Tulokselli- Hallinto- Tietosuustarkastus yksikkö yksikkö
tuki
Raami PVR-valvonta
4,5 htv
Taulukon hankkeet
ja toiminnot yhteensä htv
Jää yksikölle kohdennettavaksi
Taul htp yhteensä
PVR -valvontaa suorittavissa yksiköissä varattu valvontaan, yht,
3 htv
Varaus Kuntavaalit
2012 talkoot
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4,4

1,2

4,4

Laatuja kantelu

PJ
+
EP

2,1

0,6

0,1

0,4

2,1

0,6

0,1

0,4

0,0

0,0

1,3

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

na

na

784

220

370

100

15
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5

5

534

210

270

0

0

54

250

10

100

100

15

15

5

5

3.2

Tulostavoitetaulukot

Tilintarkastus
Kriteeri

2010

Tavoite 2012

Arvio 2013

Arvio 2014

Arvio 2015

89

70

70

70

Tuotokset (suoritteet)
Tarkastukset
Eduskuntaraportointi
Asiantuntijatoiminta
Kertomusten valmistuminen

18.5.2012 mennessä

Laatu
Tilintarkastukset tehdään tarkastusviraston vahvistamien tilintarkastusta koskevien ohjeiden sekä viraston ja
toimintayksikön suunnitelmissa vahvistettujen linjausten mukaisesti. Ristiinvalvontoja tehdään vuosittain noin
15.
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Laillisuustarkastus
Kriteeri

2010

Tavoite 2012

Arvio 2013

Arvio 2014

Arvio 2015

Tuotokset (suoritteet)
Tarkastukset

Vuosittain 2–4 tarkastusta

Eduskuntaraportointi
Asiantuntijatoiminta
Läpivirtausaika

12 kk

Laatu
Laillisuustarkastukset tehdään tarkastusviraston vahvistamien laillisuustarkastusta koskevien ohjeiden sekä viraston ja toimintayksikön suunnitelmissa vahvistettujen linjausten mukaisesti.

Tuloksellisuustarkastus
Kriteeri

2010

Tavoite 2012

Arvio 2013

Tarkastukset

15

15

Jälkiseuranta

20

20

Arvio 2014

Arvio 2015

Tuotokset (suoritteet)

Eduskuntakertomukset
Asiantuntijatoiminta
Läpivirtausaika

18 kk

Laatu
Laatutavoitteena on, että kaikki tuloksellisuustarkastukset tehdään tuloksellisuustarkastuksen ohjeen tai sitä tarkentavan alemman tasoisen ohjeen mukaisena. Kaikki yli 180 henkilötyöpäivän suuruiset tarkastukset valmistellaan aina ryhmätyönä. Niissä tuloksellisuustarkastuksissa, joita ei suunnitella tehtäväksi ryhmätyönä, on erityisesti varmistuttava siitä, että tarkastukseen varataan tarkastusasetelman edellyttämä osaaminen.
Kaikkien valmistuneiden tarkastuskertomusten laatu arvioidaan tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikön johtoryhmässä. Arvioinnista vastaa pääosin päällikkö, joka ei ole osallistunut arvioitavaan tarkastusprosessiin.
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Finanssipolitiikan tarkastus
Kriteeri

2010

Tavoite 2012

Arvio 2013

Arvio 2014

Arvio 2015

2

1

1

1

Tuotokset (suoritteet)
Tarkastukset
Jälkiseuranta

1

1

Eduskuntakertomukset

1

1

Jatkuva tarkastus (kevään erilliskertomus)

1

1

1

1

Asiantuntijatoiminta

8 htp

8 htp

5 htp

8 htp

Läpivirtausaika/htp

150

150

150

150

Laatu
Finanssipolitiikan tarkastukset tehdään finanssipolitiikan tarkastuksen ohjeen mukaisesti.

Vaalirahoitusvalvonta
Kriteeri

2010

Tavoite 2012

Arvio 2013

Arvio 2014

Arvio 2015

Valvontasuoritteet

10

15 000

20

300

Eduskuntaraportointi

1

1

1

11

Asiantuntijatoiminta

20 htp

10 htp

20 htp

20 htp

Läpivirtausaika/htp

350 htp

180 htp

80 htp

180 htp

Tuotokset (suoritteet)

Kaikki yksiköt
Laatu
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Puoluerahoitusvalvonta
Kriteeri

2010

Tavoite 2012

Arvio 2013

Arvio 2014

Arvio 2015

Tuotokset (suoritteet)
Valvonta- ja tarkastussuoritteet

25 tarkastusta / 25 tarkastusta 25 tarkastusta 25 tarkastus750 ilmoitusta / 750 ilmoitusta / 750 ilmoitusta ta / 750 ilmoitusta

Eduskuntaraportointi

1

1

1

1

Asiantuntijatoiminta

20 htp

20 htp

20 htp

20 htp

Läpivirtausaika/htp

330 htp

330 htp

330 htp

330 htp

Tavoite 2012

Arvio 2013

Arvio 2014

Arvio 2015

Käsitellyt kantelut (kpl)

65–70

70–75

Käsitellyt väärinkäytös-ilmoitukset
(kpl)

25–30

25–30

230

230

Kantelut

12 kk

12 kk

Väärinkäytösilmoitukset

6 kk

6 kk

Kaikki yksiköt
Laatu

Kantelut
Kriteeri

2010

Tuotokset (suoritteet)

Eduskuntaraportointi
Asiantuntijatoiminta (htp)
Läpivirtausaika

3.3 Mainetavoitteet ja viestinnän tulostavoitteet
Tarkastusviraston mainetavoitteena on olla objektiivinen ja luotettava asiantuntija, vastuullisen ja kestävän valtion taloudenhoidon varmentaja sekä
myös tulla nähdyksi sellaisena. Jotta mainetavoitteet voidaan saavuttaa,
tulee viraston kaiken toiminnan olla niiden mukaista. Mainetavoitteisiin
pyritään noudattamalla yhteisesti sovittua mediapolitiikkaa (annettu
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21.12.2011), joka perustuu julkisuusperiaatteeseen, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin, valtioneuvoston asetukseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta sekä
ISSAI -standardeihin.
Johdon tuen toimintayksikössä olevan Viestintä -toiminnon tehtävä tarkastusvirastossa on sen ydintehtävän eli tarkastustoiminnan ja sen vaikuttavuuden tukeminen.
Viestintäsuunnitelmassa (liite 1) asetetaan keinot ja toimenpiteet, joilla
pyritään saavuttamaan viestintästrategiassa ja tarkastussuunnitelmassa
viestinnälle asetetut tavoitteet.
Viestintä -toiminnon tulostavoitteet vuodelle 2012 ovat:
− viestintästrategian laadinta osana yleisstrategiaa strategiakaudelle
2013–18
− maineselvityksen seurantatutkimus
− laadukas mediatiedotus
− julkaisutoiminnan suunnitelmallisuuden kehittäminen (mm. julkaisukalenterin käyttöönotto, sähköisen julkaisun edistäminen)
− raportoinnin kehittämistoimenpiteet (mm. kielenhuollon kilpailutus,
kielenhuoltokoulutuksen järjestäminen koko henkilökunnalle)
− mediaseurannan sopimuksen katkaiseminen ja uusi kilpailutus
− kahden Reviisori -lehden toteutus
− sisäisen viestinnän toteutus painottuen työyhteisöviestintään, viestinnän prosessointiin sekä arvo- ja strategiaviestintään.
sekä lisäksi optioina, jos resurssien puolesta on mahdollista:
− verkkopalvelun uudistuksen aloittaminen taustakartoituksilla
− sosiaalisen median käyttöönoton aloittaminen ja
− yleisesitteen uuden painoksen toteutus.

3.4

Henkilöstötavoitteet ja työyhteisön
kehittyminen

3.4.1

Henkiset voimavarat

Vuonna 2012 tarkastusvirastossa panostetaan osaamisen johtamiseen, johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen, työnhallintaan, tuloksellisen työuran kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. Työhyvinvointi pohjautuu hyvään johtamiseen, osaamiseen, työnhallintaan, osallistumiseen ja työyhteisöllisyyteen.
Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka rakentuu seuraavista osa-alueista:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

tarkastusviraston ja sen henkilöstön toimintaetiikka
kannustava ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä
kannustava esimies-, asiantuntija- ja ammatillinen osaajaura
osaamisen johtamis- ja kehittämisjärjestelmä, joka tukee tarkastusviraston perustehtävän ja strategian toteuttamista
selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä
hyvä työnhallinta
työyhteisöllisyys
työhyvinvointi ja
ammatti-identiteetti ja ammattiylpeys.

Vuonna 2012 jatketaan tarkastusviraston arvojen ja eettisten periaatteiden
valmistelua tavoitteena vahvistaa tarkastusviraston yhteiset arvot ja eettiset toimintaperiaatteet. Arvojen ja toimintaperiaatteiden uudistus on osa
viraston uuden strategian valmistelua.
Tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti kannustavan ja oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän ja sen sisällön edelleen kehittämiseen eduskunnan virkaehtosopimuksen valmistelussa ja sopimusneuvotteluissa yhteistyössä eduskunnan muiden työnantajien edustajien sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Viraston johdon yhteistyöllä pyritään suoritusarviointitekijöiden sisällön ja yhdenmukaisten toimintamallien ja periaatteiden määrittelyyn virastossa. Viraston koko henkilökuntaa informoidaan palvelussuhteen ehdoista ja niitä koskevista neuvotteluista.
Eduskunnan virastojen yhteistoimintamenettelyn kehittämistä jatketaan
henkilöstöjärjestöjen kanssa eduskunnan yhteisessä työryhmässä. Valtion
virastojen yhteistoiminnasta annetaan uusi laki. Tarkastusvirasto pyrkii
sopimaan uusista toimintatavoista edustuksellisen yhteistoiminnan kehittämiseksi työantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken yhdessä muiden
eduskunnan virastojen kanssa. Tämän lisäksi tarkastusvirastossa tullaan
jatkamaan viraston ja henkilöstön välitöntä yhteistoimintaa työnantajan ja
henkilöstön välisissä kokouksissa sekä johto- ja laajennetun johtoryhmän
työskentelyssä.
Viraston johdon, esimiesten ja valittujen kymmenen työntekijän eli yhteensä noin 34 henkilön vuonna 2010 aloitettua johtamiskoulutusta jatketaan painottuen työhyvinvoinnin johtamiseen.
Hyvään työnhallintaan pyritään osoittamalla selkeästi kaikilla suunnittelutasoilla käytettävissä olevat resurssit ja aikataulut työtehtävien ja hankkeiden sekä projektien toteuttamiseen. Työtehtävien paremmalla ennakoinnilla ja työnjaolla sekä uusien työvälineiden avulla tuetaan tuloksellista toimintaa sekä työssä jaksamista. Sisäisessä viestinnässä panostetaan
siihen, että henkilöstöllä on tiedossa työaikaa koskeva ohjeistus. Tavoitteena on varmistua siitä, että hyvän työnhallinnan edellytykset toteutuvat.
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Työyhteisöllisyyttä tuetaan avoimella ja selkeällä koko henkilökunnalle
annettavalla informaatiolla ja järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja muuta
yhteistä toimintaa viraston henkilökunnalle. Päivittäisessä työssä ja johtamisessa sekä kehittämistoiminnassa huolehditaan hyvän ja kannustavan
työyhteisön edellytyksistä. Lisäksi toiminnassa huolehditaan siitä, että
johtamisjärjestelmä osaltaan ja työyhteisön muut toimintaperiaatteet osaltaan varmistavat oikeudenmukaisen ja objektiivisen kohtelun eri tilanteissa. Työyhteisöllisyyttä vahvistetaan myös osaamisen jakamisella ja yhteisellä käytöllä.
Tarkastusviraston ammatti-identiteetti perustuu ylimmän ulkoisen tarkastuksen kansainvälisten ISSAI -standardien mukaiselle eri tarkastusmuotojen edellyttämälle osaamiselle. Tätä tukee niiden perustuslaillisen ja
yhteiskunnallisen roolin sekä professionaalisten toimintatapojen selkeä
esittäminen ja tarkastusviraston työn tuloksellisuus. Tavoitteena on, että
tilin-tarkastuksella ja laillisuustarkastuksella sekä tuloksellisuustarkastuksella ja finanssipolitiikan tarkastuksella on selkeä ammatillinen profiili,
jolle tarkastusvirasto perustyöllään ja viestinnällään sekä toiminnallaan
yhteis-kunnallisessa ja eri asiantuntijaryhmien vuorovaikutuksessa hakee
myös ulkoisen tunnustuksen ja arvonannon.
Ammattiylpeyttä ja ammatti-identiteettiä pidetään yllä selkeillä tarkastus- ja toimintaohjeilla, osaamisalueiden määrittelyllä ja hyvällä osaamisella sekä tuloksellisella ja laadukkaalla työllä ja näitä tukevalla johtamisella. Ammatti-identiteetin ja ammattiylpeyden kehittymisen kannalta tärkeää on tarkastusviraston perustehtävän sekä valtiosääntöisen ja yhteiskunnallisen roolin pitäminen selkeänä ja kirkkaana kaikessa toiminnassa.
3.4.2

Osaamisen johtaminen

Osaaminen ja siitä huolehtiminen sekä sen johtaminen ovat tarkastusviraston kriittisiä menestystekijöitä.
Strategisessa johtamisessa määritellään ja tehdään näkyväksi ne osaamisalueet, jotka ovat viraston ulkoisen tarkastustehtävän sekä puolue- ja
vaalirahoitusvalvonnan menestyksellisen hoitamisen kannalta keskeisiä.
Osana osaamisen kehittämistä tullaan suunnittelukaudella päivittämään
osaamisen nykytilan kartoitus sekä tarvearvio, jotka ovat perustana rekrytoinneille ja osaamisen kehittämisen linjauksille sekä nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämiselle.
Operatiivisessa johtamisessa yksiköt toimivat osaamiskeskuksina omaan
toimialaansa kuuluvilla osaamisalueilla. Yksiköt huolehtivat ja vastaavat
tarkastusviraston toiminnassa toimialallaan tarvittavasta osaamisesta ja
sen kehittämisestä. Yksiköt huolehtivat toimialaansa kuuluvien osaamis-
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alueiden ja vaadittavien osaamistasojen määrittelystä sekä näkyväksi tekemisestä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa ja viraston johdon kanssa.
Itsensä johtamisessa, oman suoriutumisen ja osaamisen kehittämisessä
tuetaan työssä tapahtuvaa oppimista sekä henkilökohtaisen koulutuksen
suuntaamista kunkin henkilön nykyisen tehtävän tai tulevan uran kannalta
olennaisiin asioihin. Osaamiskartoituksen avulla määritellään ja tehdään
näkyväksi työntekijän tehtävän edellyttämät osaamisalueet ja niillä vaadittava osaamisen taso. Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilön osaamisen
kehittämisestä sekä mahdollisuuksien mukaan erikseen laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma (HEKS).
Kirjataan osaamisalueet ja osaamisen johtamisen ja kehittämisen menettelytavat ja periaatteet osaamisen johtamisen käsikirjaan.
Osaamisen johtamisen toimenpiteet edellyttävät johdon tuen ja hallintoyksikön lisäksi myös toimintayksiköiden resurssien varaamista.
3.4.3

Henkilöstö- ja työhy vinvoinnin tavoitteet ja mittarit

Tarkastusviraston henkilöstöä ja sen työhyvinvointia koskevat yhteiset tulostavoitteet asetetaan seuraaville osa-alueille:
Henkilöstön tilaa kuvaavat indikaattorit
1. Johtaminen ja esimiestyö
Tavoite: esimiestyö on vähintään vertailuaineiston tasolla
Mittari: työhyvinvointikysely.
2. Työhyvinvointi
Tavoite: työilmapiiri vähintään vertailuaineiston tasolla
Mittari: työhyvinvointikysely.
3. Osaamisen kehittäminen
Tavoite: henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytetään työaikaa ja varoja per henkilö vuoden 2011 tasolla
Mittarit: osaamisen kehittäminen henkilötyöpäivää/henkilötyövuosi ja
kustannukset/henkilötyövuosi.
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4. Koulutustaso
Tavoite: koulutustaso vähintään vuoden 2011 tasolla
Mittari: koulutustasoindeksi.
5. Tyytyväisyys palkkaukseen suhteessa tehtävän vaativuuteen
Tavoite: tyytyväisyys palkkaukseen vähintään vertailuaineiston tasolla
Mittari: hyvinvointikysely.
Henkilöstöriskien tilaa kuvaavat indikaattorit
6. Sairauspoissaolot
Tavoite: sairauspoissaolot ovat alle valtion virastojen keskiarvon
Mittari: sairauspoissaolot htp/htv.
7. Käynnit työterveyshuollossa
Tavoite: työterveyshuollon käyntien lukumäärä on alle 5,3/htv
Mittari: työterveyshuollon käyntien lukumäärä/htv.
8. Kuormittuneisuus
Tavoite: kuormittuneisuus on enintään vertailuaineiston tasolla
Mittari: työhyvinvointikysely.
9. Henkilöstön vaihtuvuus.
Tavoite: toisen työantajan palvelukseen siirtyneiden osuus henkilöstöstä
on enintään valtion budjettitalouden piiriin kuuluvan henkilöstön tasolla
Mittari: toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus henkilöstöstä.
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3.5

3.5.1

Sisäisen palvelutuotannon
toiminnalliset tulostavoitteet ja
palvelusopimus
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön tulostavoitteet ja palvelusitoumus
Hallintoyksikön tulostavoitteena on tuottaa tehokkaasti viraston johtamisessa ja esimiestyössä tarvittavaa informaatiota ja tukea henkilöstöä tehtäväalueellaan sekä hoitaa sille kuuluvat työjärjestyksessä määrätyt ja talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat lakisääteiset tehtävät annettujen säännösten mukaisesti ja niissä määrätyissä aikatauluissa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja raportointi tapahtuu vuosittain tarkastusviraston toimintakertomuksessa sekä eduskunnan tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa ja tarkastusviraston sisäisen tarkastuksen raportissa
sekä yksikön toiminnan itsearvioinnissa ja asiakaspalautteessa.
Hallintoyksikön yleiset palvelun laatukriteerit ovat oikea-aikaisuus, oikeellisuus, palveluhalu ja -kyky. Hallintoyksikön toimintaa ohjaavat seuraavat hyvän hallinnon periaatteet:
− tasapuolisuus
− tarkoitussidonnaisuus
− puolueettomuus
− suhteellisuus
− luottamuksensuoja
− palvelu
− tuloksellisuus
− neuvonta
− hyvän kielen periaate; sekä
− yhteistyöperiaate.
Hallintoyksikön palvelukykytavoitteena on, että 80 prosenttia tehollisesta
työajasta kohdentuu joko yksikön palvelutuotantoon tai viraston yhteiseen
suoritetuotantoon. Hallintoyksikön palvelutuotannon laatutavoitteita ovat
tuotettujen palveluiden sisällön vastaavuus asetettuihin vaatimuksiin ja
odotuksiin, rutiinien hoitaminen asianmukaisesti, palveluiden tuottaminen
oikea-aikaisesti, palveluiden oikeellisuus ja palveluvarmuus sekä palveluiden tuottajien riittävä ammattitaito, palvelukyky ja palveluhalu.
Hallintoyksikön tuottamien yksittäisten palveluiden laatukriteerit ovat
asiakasvaikuttavuus, tehokkuus, palvelutuotteen oikeellisuus ja virheettömyys. Palvelutuotannon järjestämisessä huomioidaan lisäksi palvelun li78

säarvo tarkastus- ja asiantuntijatyölle, asiakastyytyväisyys, toimitusaikataulun täsmällisyys, palvelutilanteen miellyttävyys sekä palvelun vaikutus
työilmapiiriin ja tuloksellisen työnteon edellytyksiin.
Keskeisten palvelukäytäntöjen tarkoituksena on varmistaa palvelutuotannon sujuvuus ja resurssien tehokas hyödyntäminen.
Hallintoyksikkö sitoutuu kehittämään toimintaansa oma-aloitteisesti ja
etsimään ja kehittämään tarkastus- ja asiantuntijatyötä tehostavia ja sen
laatua parantavia tukipalveluita. Edellä olevat kohdat yhdessä muodostavat hallintoyksikön palvelusitoumuksen.
Hallintoyksikön kehittämistavoitteet
Tarkastusviraston toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi hallintoyksikön
erillisiä kehittämistoimenpiteitä ovat seuraavat:
− Tarkastusviraston käyttöön hankitun Komppi -järjestelmän käyttöä
laajennetaan ottamalla käyttöön osaamisen johtamisen ja osaamiskartoituksen osiot. Johdon, esimiesten ja työntekijöiden käyttöön tulee
osaamisen johtamisessa tarvittavat tiedot ja järjestelmä, jonka avulla
näitä asioita hallinnoidaan.
− Työajanseurantajärjestelmän kehittämistä ja työajankirjaamista jatketaan käyttöön otetun EsMikko4 -järjestelmän avulla. Työnajanseurantajärjestelmän käyttöön liittyviä ongelmia pyritään poistamaan järjestämällä käyttäjille koulutusta sekä antamalla sisäistä tukipalvelua.
− Aloitetaan Palkeet ja Kieku -hankkeen valmistelu yhteistyössä eduskunnan kanslian kanssa. Aikataulullisena tavoitteena on siirtyminen
1.10.2014 alkaen palvelukeskuksen asiakkaaksi.
− Hallintoyksikkö huolehtii ja järjestää yhteistyössä johdon tuen toimintayksikön kanssa viraston yhteisestä johtamis- ja esimiesvalmennuksesta vuosittain järjestettävällä koulutuksella
− Tavoitteena on myös lisätä esimiesten ja työntekijöiden osaamista tehtävien vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuvan nykyisen
palkkausjärjestelmän käytössä, sekä vahvistaa esimiesten valmiuksia
työantajarooliin kuuluvien velvollisuuksien hyvään hallintaan. Lisäksi
pyritään yhdessä eduskunnan kanslian kanssa kehittämään palkkausjärjestelmää sekä siihen liittyvää henkilökohtaista palkanosaa kannustavampaan suuntaan.
− Tarkastusviraston koulutustoiminnan organisointia ja sen järjestämistä
sekä taloudellisten resurssien käyttöä ja jakoa toimintayksiköille selvitetään yhteistyössä johdon tuen kanssa.
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3.5.2

Tietoyksikkö

Tietoyksikkö toteuttaa palvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti sekä kehittää omaa toimintaansa siten, että tulostavoitteet saavutetaan ja muuta viraston toimintaa voidaan tukea mahdollisimman hyvin. Tietoyksikön yleisinä palvelun laatukriteereinä ovat tavoitettavuus, palveluhalu ja -kyky
sekä oikeellisuus.
Tietoyksikön palvelutavoitteet 2012
Ennuste 2011
Kirjaamo- ja arkistopalvelu

Tieto-järjestelmät

Tietoturvallisuus
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Mittari

Kaikki tallessa

Kaikki kirjaamoon toimitetut, diaariin rekisteröidyt
asiakirjat on arkistoitu ja
tallessa

50 asiakirjan
tarkastus

Vastattu kaikkiin 2 vkon
määräajassa

Kaikki asiakirjapyynnöt
käsitellään, kirjataan ja
niihin vastataan 2 viikon
määräajassa

Määräajan ylittäneet
asiakirjapyynnöt

Asiakastyytyväisyys
vähintään 3,5

on

Asteikko 1–5, arvioitavat
kohdat: tavoitettavuus,
palveluhalu, oikeellisuus

Tietojärjestelmät
ovat
käytettävissä
tavoitetasojensa mukaisesti

Toteutunut käytettävyys/
asetettu käytettävyystavoite

Asiakastyytyväisyys
vähintään 3,5

Asteikko 1–5, arvioitavat
kohdat: tavoitettavuus,
palveluhalu, palvelukyky

Järjestelmät käytössä tavoitetasojen mukaisesti

Lähituki

Kirjasto- ja tietopalvelut

Tavoite 2012

Kaikki tilatut raportit toimitettu

Ei vakavia poikkeamia

on

otannan

Kaikki tilatut raportit on
toimitettu tilaajille

Toimittamattomien
porttien lukumäärä

ra-

Asiakastyytyväisyys
vähintään 3,5

on

Asteikko 1–5, arvioitavat
kohdat: palveluhalu, palvelukyky, oikeellisuus

Vakavia tietoturvapoikkeamia ei esiinny tietoteknisen turvallisuuden ja
asiakirjaturvallisuuden
osalta

Vakavien tietoturvapoikkeamien lukumäärä tietoteknisen turvallisuuden ja
asiakirjaturvallisuuden
osalta

3.5.3

Assistenttipooli

Johdon tuen toimintayksikössä toimii assistenttipooli, joka tuottaa tarkastusviraston kaikille yksiköille assistentti- ja tukipalveluita. Assistenttipoolin toiminnalla tehostetaan tukipalveluiden kohdentamista ajallisesti voimakkaasti vaihtuviin tarpeisiin.
Assistenttipoolin keskeisenä tavoitteena on omalta osaltaan tukea viraston tuloksellista toimintaa tuottamalla laadukkaita, oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja assistenttipalveluja. Assistenttipoolin
toiminnassa painotetaan viraston arvojen mukaisesti avointa, aktiivista,
rakentavaa ja kehittämisorientoitunutta vuorovaikutusta.
Vuonna 2012 assistenttipoolin tavoitteena on tiukentuneesta resurssitilanteesta huolimatta ylläpitää perustehtävissä hyvä suoritustaso toimivan
priorisoinnin ja assistenttipoolin hyvän yhteistyön avulla. Alla olevaan
taulukkoon on koottu vuoden 2012 osalta assistenttipoolin yksiköille tuottamat keskeisimmät tehtävät yksiköittäin sekä näihin liittyvät tavoitteet.
Puolue- ja vaalirahoituksen valvontaan (PVR) liittyvät tehtävät ovat taulukossa omana sarakkeenaan. Mikäli assistenttipooliin kohdistuvat palvelutarvepyynnöt ylittävät käytettävissä olevat resurssit, palvelutarpeiden
priorisointi tehdään yhteistyössä yksiköiden kanssa siten, että etusijalla
ovat viraston perustehtävän hoitamisen kannalta olennaisimmat palvelutarpeet.
Pidemmällä aikavälillä assistenttipooliin tavoitteena on edelleen tarkastusta avustavien tehtävien eteenpäin vieminen ja kehittäminen heti, kun
assistenttipoolin suunniteltu lisärekrytointi on mahdollista toteuttaa.
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Keskeiset tehtävät

Palvelun tilaava toimintayksikkö

Tavoitteet, joihin assistenttipooli
pyrkii oman tehtävänsä puitteissa

Tarkastusprosessin asiakirjahallinto

Tuloksellisuustarkastus

Tarkastusprosessin sujuva eteneminen

Tilintarkastusta avustavat tehtävät

Tilin- ja laillisuustarkastus

Ylläpitää saavutettu hyvä suoritustaso

Palkkojen tarkistus

Hallintoyksikkö

Oikea-aikainen ja oikea palkanmaksu

Tarkastuskertomusten valmistelu

Sijaistus

Toimivat sijaistuskäytännöt
PVR -järjestelmän pääkäyttäjän
tehtävät ja tätä sivuavat valvontaa avustavat tehtävät

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonta

Onnistunut kunnallisvaalien läpivienti

Kunnallisvaaleihin liittyvät tehtävät
Palveluesimiehen tehtävä

Järjestelmän täysipainoinen käyttöönotto

Johdon tuki

Assistenttipoolin sujuva sisäinen
toiminta

Työyhteisöviestinnän tehtävät
Toimiva työyhteisöviestintä
KEUTAR -ryhmän sihteerin tehtävä

KEUTAR -ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

Viraston kustannuslaskentaan ja
budjetointiin liittyvät tehtävät

3.6

Laadunhallinta

Toimintayksiköillä on keskeinen vastuu toiminnan laadun varmistamisesta, tarkastamisesta ja raportoinnista. Tätä vastuuta täydentävät tarkastusviraston yhteisenä toimintana suoritettavat laadunhallintaa koskevien ohjeiden mukaiset sisäiset laaduntarkastukset. Näitä tehdään suunnittelukaudella kaksi, toinen kohdistuen tilintarkastukseen ja toinen tuloksellisuustarkastukseen. Toimintayksiköt ovat varanneet kyseisiin tarkastuksiin tarvittavan ajan. Tarkastukset tehdään vuoden 2012 syksyllä. Sisäisiä laaduntarkastuksia on tarkoitus jatkaa ottaen huomioon myös vertaisarvioinnin
tulokset sekä jo tehtyjen laaduntarkastusten tulokset ja kokemukset.
Suunnittelukauden loppupuolella arvioidaan mahdollisuutta tehdä sisäinen
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laaduntarkastus myös yhdestä laillisuustarkastuksesta ja finanssipolitiikan
tarkastuksesta.
Virastoon vuonna 2011 kohdistuneen ulkoisen vertaisarvioinnin tulokset
arvioidaan vuoden 2012 alkupuoliskolla ja arvioinnin tuloksena esille tulleet kehittämistarpeet toteutetaan vuoden 2012 aikana. Viraston laaturyhmä valmistelee tarvittavat kehittämisehdotukset.
Hyvien laatukäytäntöjen edistämiseksi tarkastusvirastossa vuoden 2012
aikana järjestetään laatuteemapäivä. Teemapäivän aikana käsitellään vertaisarvioinnin tuloksista mahdollisesti saatavia innovaatioita. Teemapäivän tarkempi suunnittelu kuuluu laaturyhmän tehtäviin. Teemapäiviä on
tarkoitus järjestää suunnittelukaudella tarpeen mukaan kerran vuodessa.
Virasto asettaa vuonna 2012 viraston laatu- ja kantelupäällikön valmistelemana laatulautakunnan, jonka päätehtävänä on tukea viraston johtamista tarjoten asiantuntija-apua erilaisten toimintaan liittyvien laadullisten
kysymysten ratkaisemisessa.
Vuosittain laaditaan viraston sisäistä johtamista tukeva laaturaportti tarkastustoimintaa ja tukitoimintaa koskien. Raportoinnissa on tavoitteena
painottaa konkreettisia laadunhallinnan tavoitteita ja niiden toteutumista.
Laaturyhmän tehtävänä on vuonna 2012 osaltaan tukea laadunhallinnan
strategisten alueiden ja tavoitteiden määrittelyä osana viraston toimintastrategian uudistamistyötä. Yhteistyö viraston uuden standardityöryhmän
ja yleensä viraston standardityön tukeminen kuuluu viraston laadunhallinnan kehittämistyön tavoitteisiin.
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Liitteet
Liite 1. Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma vuodelle 2012
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1

Viestinnän suunnittelu
Valtiontalouden
tarkastusvirastossa

Viestinnän tehtävä on tarkastusviraston ydintehtävän eli tarkastustoiminnan ja sen vaikuttavuuden tukeminen. Viestintää tarvitaan:
− tarkastusten tuottamiseen ja niistä raportoimiseen,
− viraston ulkoisen kuvan kehittämiseen ja maineenhallintaan,
− sidos- ja kohderyhmien informointiin,
− työskentelyn edellytyksien mahdollistamiseen sekä
− työyhteisöllisyyden ylläpitämiseen.
Viestinnän suunnittelu kytkeytyy VTV:ssa muuhun toiminnan suunnitteluun sekä viraston laatutyöhön. Viraston toimintastrategian yhteydessä
laaditaan aina myös pitkän tähtäimen viestintästrategia samalle strategiakaudelle. Vuositasolla viestinnän päälinjaukset ja -tavoitteet kuvataan tarkastusviraston tarkastussuunnitelmassa, minkä lisäksi laaditaan operatiiviset viestintäsuunnitelmat, joista käsillä oleva Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma 2012 on järjestyksessä kymmenes. Viestintäsuunnitelma julkaistaan tarkastussuunnitelman liitteenä.
Viestintäsuunnitelmassa asetetaan keinot ja toimenpiteet, joilla pyritään
saavuttamaan viestintästrategiassa ja tarkastussuunnitelmassa viestinnälle
asetetut tavoitteet.
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2

Nykytilanteen kartoitus

Viestinnän organisoituminen muuttui vuonna 2010, kun viestintätoiminto
siirrettiin organisaatiomuutosten yhteydessä johdon tuen toimintayksikköön. Vuonna 2011 muutoksia jatkettiin perustamalla viestintäpäällikön
tehtävä ja siirtämällä julkaisusihteeri viestintäpäällikön alaisuuteen.
Vuonna 2011 viestinnän resurssitilanne oli tilapäisesti parempi kuin aiemmin. Tarkastussihteerin roolia viestinnässä lisättiin ja sisäisen viestinnän verkosto aloitti toimintansa. Lisäksi viestinnässä oli kesällä 2011 korkeakouluharjoittelija, jonka työsuhdetta jatkettiin osa-aikaisesti syksyllä,
mikä mahdollisti joidenkin ylimääräisten viestinnän toimenpiteiden toteutuksen ja projektien loppuun viemisen.
Tarkastusvirastossa arvioidaan viestinnän onnistumista vuosittain vertaamalla toteutuneita toimenpiteitä ja niiden tuloksellisuutta edelliseen
vuosisuunnitelmaan. Arvioinnin tuloksista raportoidaan aina uuden vuosisuunnitelman yhteydessä. Lisäksi kahden vuoden välein on vuodesta 2005
lähtien toteutettu itsearviointina kokonaisviestinnän tilaa mittaava
KVAST -testi sekä sen tulosten vertailu aikaisempiin tuloksiin. Vuoden
2011 KVAST -testin tulokseksi tuli 13,5 (v. 2009: 12,5, v. 2007: 12,0, v.
2005: 12,5). Lisäpisteitä edellisiin vuosiin nähden on tullut osiosta strategia ja tavoitteellisuus. Viestintä on mielletty virastossa entistä enemmän
strategisena voimavarana ja otettu enemmän mukaan yleiseen toiminnan
suunnitteluun.
Vuonna 2011 toteutettiin lisäksi edellisen viestintästrategian (2007–
2012) seuranta, jonka perusteella viestintästrategialla ja vuosittaisilla
suunnitelmilla on ollut viestintää strategian mukaiseen suuntaan ohjaava
vaikutus. Vuonna 2012 ajankohtaiseksi tulee uuden viestintästrategian
laadinta osana viraston yleistä strategiatyötä.
Tarkemmin sisäisen viestinnän, sidosryhmäviestinnän ja ulkoisen viestinnän nykytilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä kerrotaan luvuissa
4 ja 5.
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3

Vuoden 2012 viestinnän
tulostavoitteet

Viestintäpalvelut -toimialan tulostavoitteet vuodelle 2012 ovat:
− viestintästrategian laadinta strategiakaudelle 2013–16
− maineselvityksen seurantatutkimus osana tarkastusviraston yleisstrategiaa
− laadukas mediatiedotus
− julkaisutoiminnan suunnitelmallisuuden kehittäminen (mm. julkaisukalenterin käyttöönotto, sähköisen julkaisun edistäminen)
− raportoinnin kehittämistoimenpiteet (mm. kielenhuollon kilpailutus,
kielenhuoltokoulutuksen järjestäminen koko henkilökunnalle)
− mediaseurannan sopimuksen katkaiseminen ja uusi kilpailutus
− kahden Reviisori -lehden toteutus
− sisäisen viestinnän toteutus painottuen työyhteisöviestintään, viestinnän prosessointiin sekä arvo- ja strategiaviestintään
sekä lisäksi optioina, jos resurssien puolesta on mahdollista:
− verkkopalvelun uudistuksen aloittaminen taustakartoituksilla
− sosiaalisen median käyttöönoton aloittaminen ja
− yleisesitteen uuden painoksen toteutus.
Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tavoitteita ja tavoitteiden toteutumiseen
tähtääviä toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin luvuissa 4 ja 5.
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4

Ulkoinen viestintä ja
sidosryhmäviestintä

Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tukea viraston edellytyksiä ylläpitää
hyvää ja luotettavaa, neutraalin tiedontuottajan mainetta sekä edistää viraston ja sen tarkastustulosten tunnettuutta ja vaikuttavuutta.
Ulkoisen viestinnän painopistealueita on vuonna 2012 kaksi: 1) pitää yllä tarkastusviraston hyviä mediasuhteita sekä julkisuuden ja maineen hallintaa ja 2) kehittää tarkastusviraston raportointia ja julkaisutoimintaa parempaan ja suunnitelmallisempaan suuntaan. Sidosryhmäviestinnän keskeisimpänä tehtävänä on edistää tarkastusten vaikuttavuutta sidosryhmissä.
Keskeiset toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin pyritään, ovat maineselvityksen seurantatutkimuksen toteutus, eduskuntakertomusohjeen
käyttöönotto, julkaisukalenterin käyttöönotto, sähköisen julkaisun ja julkaisujen tilauspalvelun (toteutettu vuoden 2011 lopussa) lanseeraaminen
ja käytäntöjen vakiinnuttaminen, kirjoittamiskoulutuksen järjestäminen
koko henkilökunnalle, kielenhuollon kilpailutus koko talolle sekä jos
mahdollista, esitteen uudistus. Lisäksi pyritään lisäämään kansalaisviestintää ja kehittämään mahdollisuuksien mukaan muun muassa sosiaalisen
median keinoin.
Lisäksi viestintätoimiala vastaa normaaliin tapaan laadukkaiden tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien toteutuksesta, hyvistä mediasuhteista, julkaisuiden toteutuksesta, käännätyspalveluista, viraston graafisesta ohjeistuksesta sekä kahden Reviisori -lehden julkaisemisesta vuoden aikana.

4.1

Edellisvuoden toimenpiteet

Vuodelle 2011 viestintäsuunnitelmassa asetetuista ulkoisen viestinnän kehittämiskohteista toteutui suurin osa. Toteutumiseen vaikuttivat osittain
organisoinnissa tapahtuneet muutokset (julkaisutoiminnon siirtäminen
viestintäpäällikön alaisuuteen) ja siitä seuranneet painopistealueiden muutokset.
Viestintäsuunnitelmassa asetetut keskeiset kehittämiskohteet ja arvio
niiden toteutumisesta:
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1. Maineenhallinta ja
diaviestintä

me-

2. Julkaisuvuosikello

3. Ulkoisten verkkosivujen
hittämisen tarvekartoitus

Laadittiin tarkastusviraston mediapolitiikka ja järjestettiin henkilökunnalle mediapäivä. Lisäksi aiheesta keskusteltiin laajennetussa johtoryhmässä.
Julkaisukalenteri laadittiin ja sitä esiteltiin laajennetussa
johtoryhmässä. Vuoden 2012 haasteisiin sisältyy kalenterin käyttöönotto.

ke-

Alustava tarvekartoitus verkkosivujen kehittämiseksi
tehtiin, mutta koska kehittämistyö päätettiin lykätä vuodelle 2013, tarvekartoitus jätettiin alustavaksi.

4. Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan tiedotus

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan osalta järjestettiin
yksi tiedotustilaisuus, laadittiin tiedotteita ja aihetta käsiteltiin vuoden molemmissa Reviisori -lehden numeroissa.

5. Asiantuntijaviestintä

Ei tehty varsinaisia toimenpiteitä.

6. Reviisori -lehti

Toteutettiin kaksi numeroa, joiden teemat olivat tietojohtaminen ja eduskuntayhteistyö

7. Sosiaalinen media

Sosiaalisen median käytöstä tietoturvanäkökulmasta
ohjeistettiin tietoturvamääräyksessä ja maineenhallinnan näkökulmasta mediapolitiikassa. Suunnitelmaa sosiaaliseen mediaan menemisestä ei vielä tehty eikä sosiaalisen median käyttöä organisaationa aloitettu.

8. Julkisuuslakiohjeistus

Mediapolitiikassa ja mediapäivässä annettiin käytännön
ohjeita aiheesta. Intranetiin tehtiin sisäinen tiedote julkisuuslaista sekä osioita sen toteutuksesta. Varsinainen
ohjeistuksen päivitys on kesken.

Vuoden 2011 (14.12.2011 mennessä) aikana julkaistiin 36 tiedotetta ja
järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta. Mediaosumien määrä vaikuttaisi
olevan vahvasti nousussa, joskin käytössä olevan mediaseurantapalvelun
epätarkkuus heikentää arvion luotettavuutta.
Tuloksellisuustarkastusten ulkoista tiedottamista suunnitelmallistettiin
tuomalla medianäkyvyyden suunnittelu mukaan tarkastusten loppukokouksiin. Laillisuustarkastusten osalta sovittiin, että ulkoisessa tiedottamisessa hyödynnetään soveltuvin osin samoja käytäntöjä kuin tuloksellisuustarkastuksissakin.
Tarkastusviraston mediapolitiikka annettiin joulukuussa 2011. Mediapolitiikkaluonnos esiteltiin ja sitä käsiteltiin yhdessä henkilöstön kanssa mediapäivässä 12.9.2011, jossa lisäksi annettiin henkilökunnalle opastusta
tiedotusvälineiden kanssa toimimiseen sekä tehtiin vuorovaikutusharjoituksia.
Julkisuuslakiohjeistuksen päivitystä pohjustettiin pyytämällä hallintooikeuden professori, OTT Olli Mäenpäältä lausunto tarkastusasiakirjojen
julkisuudesta, ja siihen sisältyen arvio palautteelle lähtevien luonnosten
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julkisuudesta. Syksyllä 2012 tarkastusvirasto muutti julkisuuslain tulkintaansa niin, että luonnokset tulevat julkisiksi vasta lopullisen tarkastuskertomuksen valmistuessa.
Häkeltymättä mediassa -koulutuksia jatkettiin tuloksellisuustarkastusvetoisesti.
Asiakaslehti Reviisorista julkaistiin kaksi numeroa, joiden teemoina olivat tietojohtaminen sekä eduskuntayhteistyö ja valtion omistukset.
Tarkastusviraston ulkoisten verkkosivujen tarvekartoitus tehtiin, mutta
resurssisyistä päätettiin jättää suuremman uudistusprojektin aloittaminen
vasta vuodelle 2013. Vuonna laadittiin 2011 verkkosivujen kehittämiseen
tähtäävä tarvekartoitus, jonka pohjalta aloitetaan varsinainen ulkoisten
verkkosivujen kokonaisuudistus vuonna 2013. Sivustossa on kuitenkin
niin vakavia käytettävyyspuutteita, että pieniä kohennuksia toteutettiin jo
loppuvuonna 2011.
Eduskunnalle annettavien kertomusten tarkastusohje annettiin vuoden
lopulla. Sen pohjaksi toteutettiin kysely kansanedustajille nykyisen vuosikertomuksen onnistuneisuudesta ja kehittämistarpeista.
Viestintä ja julkaisut -kokoonpanolla alettiin järjestää säännöllisiä tapaamisia, joissa pohdittiin ja toteutettiin julkaisutoimintaa ja sen suunnitelmallisuutta kehittäviä toimenpiteitä. Ryhmässä toteutettiin muun muassa julkaisukalenteri sekä esitys sähköisen julkaisutoiminnan lisäämisestä.

4.2

Medianäkyvyys

Mediaseurantajakson aikana (14.12.2011 mennessä) julkaistiin 19 tuloksellisuustarkastusta koskevaa tiedotetta, kolme laillisuustarkastusta koskevaa tiedotetta, kolme tiedotetta eduskunnalle annettavista kertomuksista,
kolme tiedotetta puolue- ja vaalirahoitusvalvonnasta ja kaksi tiedotetta
Reviisori -lehdestä. Lisäksi julkaistiin tiedotteet yhdestä selvityksestä, yhdestä keskustelunaloitteesta, INTOSAIn avainindikaattorikokouksesta ja
Johdon foorumista sekä kaksi vastinetta. Yhteensä tiedotteita julkaistiin
36, joista seitsemän ainoastaan viraston verkkosivuilla. Yksi tuloksellisuustarkastustiedote käsitteli kahta samaan aikaan julkaistua tarkastuskertomusta.
Vuoden aikana järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta: 12.1. finanssipolitiikan erilliskertomuksesta (K 21/2010 vp): Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä, 4.2. tuloksellisuustarkastuskertomuksesta 217/2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten IT -hankkeiden toteuttaminen ja 15.2. puoluerahoitusvalvonnan
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tietojärjestelmän käyttöönotosta. Lisäksi järjestettiin 6.9.2011 tarkastusviraston esittelytilaisuus kansanedustajien avustajille.
Verkko-osumien kokonaismäärä VTV:ssä käytetyn Meltwaterin mediaseurannan mukaan seurantajaksolla oli 1308, mikä on huomattavasti
enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaavana aikana mediaosumia
oli alle 800. Suurimpia piikkejä juttujen määrissä oli huhtikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa ja selvästi vähiten mediaosumia oli marraskuussa ja
heinäkuussa. Käytössä oleva mediaseurantajärjestelmä on kuitenkin erittäin epäluotettava, ja sen ulkopuolelle jää muun muassa suuri osa Helsingin Sanomien artikkeleista, joten lukema on vain suuntaa-antava.
Eniten mediahuomiota VTV:n vuoden aikana julkaistuista tarkastuksista
saivat tuloksellisuustarkastukset 217/2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnallisten IT -hankkeiden toteuttaminen, 229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy, 228/2011 Sairaanhoitovakuutus, 227/2011 Energia- ja ilmastoteknologian tukeminen, 233/2011
VR-konserni sekä 232/2011 Tuottavuusohjelman toimeenpano ja vaikutukset oikeusministeriön hallinnonalalla ja 231/2011 Tuottavuusohjelman
toteuttaminen ja vaikutukset (julkaistu yhteisellä tiedotteella). Laillisuustarkastuksista mediaa kiinnosti erityisesti yksi: 2/2011 Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi finanssipolitiikan erilliskertomus K 21/2010 vp Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä herätti
paljon kiinnostusta. VTV:n toteuttama vaalirahoitusvalvonta pysyi median
agendalla kevään eduskuntavaalien ansiosta.
Tarkastusvirasto esiintyy useimmiten mediassa kriittisenä vallan vahtikoirana. Joskus tarkastuksen kohteet hermostuvat arvostelusta, mutta media ei käytännössä ollenkaan arvostele VTV:tä tai kyseenalaista VTV:n
huomioita, eikä usein edes kysy tarkastuskohteiden näkemyksiä tarkastustuloksista. Useimmiten VTV:n tarkastuksista tehdyt uutisjutut seurailevat
VTV:n tiedotteissa esiin nostettuja näkökulmia, vaikka poikkeuksiakin on.
Mediaseurannan perusteella VTV on tällä hetkellä tilanteessa, jossa se
mediapolitiikkansa tavoitteiden mukaisesti näyttäytyy julkisuudessa neutraalina ja uskottavana tiedontuottajana sekä vastuullisen ja kestävän valtion taloudenhoidon edistäjänä.
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4.3

Vuoden 2012 toimenpiteet

4.3.1

Viestintästrategian laadinta

Vuonna 2012 ajankohtaiseksi tulee tarkastusviraston viestintästrategian
laatiminen yleisen strategian laatimisen osana. Viestintästrategia laaditaan
niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla yleisen strategian keskeisten tavoitteiden toteutumista viestinnän keinoin.
Painopistealueina viestinnässä vuosina 2013–2016 tulevat olemaan maineenhallinta, hyvät mediasuhteet, julkaisutoiminnan ja raportoinnin kehittäminen sekä toimiva työyhteisöviestintä.
Vastuu: viestintäpäällikkö, esikuntapäällikkö
4.3.2

Maineenhallinta ja mediaviestintä

Tarkastusviraston mediapolitiikan omaksumista jatketaan tuomalla esiin
siinä olevia ohjeita median kanssa toimimisesta ja haastattelujen antamisesta henkilökunnalle sekä henkilökohtaisessa kanssakäymisessä, intranetin välityksellä että mahdollisesti henkilöstöinfoissa. Häkeltymättä
mediassa -koulutuksia jatketaan ja tavoitteena pidetään sitä, että jokainen
haastatteluja antava ja median kanssa tekemisissä oleva tarkastusvirastolainen käy koulutuksen.
Tuloksellisuustarkastuksista ja laillisuustarkastuksista sekä finanssipolitiikan tarkastuksista tiedottamista jatketaan sillä periaatteella, että jokainen tarkastus on viesti ja siihen liittyy viestintäsuorite. Jokaisen tarkastuksen osalta arvioidaan tiedottamisen tarpeet ja menetelmät loppukokouksissa tai laillisuustarkastusten osalta muissa vastaavissa neuvonpidoissa, joihin viestintäpäällikkö osallistuu.
Lisäksi tiedotetaan eduskunnalle annettavista kertomuksista, puolue- ja
vaalirahoitusvalvonnan kertomuksista sekä ajankohtaisista tapahtumista,
seminaareista ja työpajoista ja johdon foorumista. Koska tarkastusvirastoon kohdistuva mielenkiinto on noussut, harkitaan sellaisissakin tapauksissa, joissa aiemmin on tiedotettu vain omilla verkkosivuilla, yleistä mediatiedottamista STT-infon kautta. Ulkoisessa tiedotuksessa noudatetaan
kuitenkin edelleen uutistakuun periaatetta.
Vastuu: viestintäpäällikkö, Häkeltymättä mediassa -koulutusten osalta tuloksellisuustarkastus

94

4.3.3

Maineselvitys

Tarkastusviraston maineselvitys toteutettiin edellisen kerran vuonna 2008
yhteistyössä viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa. Tuolloin sovittiin, että maineselvityksen seurantatutkimus toteutetaan vuonna 2012.
Maineselvityksen seurantatutkimus toteutetaan keväällä 2012, jotta siitä
saadaan taustatietoja viestintästrategian sekä talon yleisen strategian toteutukseen. Selvitys tehdään sekä kysymyksenasetteluiltaan että otannaltaan
mahdollisimman yhdenmukaisena vuoden 2008 selvityksen kanssa, jotta
niiden vertailtavuus on mahdollisimman hyvä.
Vastuu: viestintäpäällikkö
4.3.4

Julkaisutoiminnan suunnitelmallisuus

Tarkastusviraston julkaisujen suunnitelmallisuuden lisäämiseksi ja resurssisuunnittelun helpottamiseksi otetaan käyttöön edellisvuonna toteutettu
sähköinen julkaisukalenteri, jossa on huomioitu kaikki viraston yhteiset
julkaisut sekä tarkastustuotteet sekä niiden ajoittuminen.
Julkaisusihteerin toimenkuvaa selkeytetään siirtämällä joitakin tehtäviä
assistenttipooliin ja toisaalta painottamalla enemmän julkaisutoiminnan
hallintaan ja yhteisiin julkaisuihin liittyviä tehtäviä, jos tämä on mahdollista assistenttipoolin resursoinnin puitteissa.
Viestintä ja julkaisut -kokoonpanon säännöllisiä tapaamisia jatketaan ja
ryhmässä pohditaan ja toteutetaan julkaisutoimintaa ja sen suunnitelmallisuutta kehittäviä toimenpiteitä.
Vastuu: viestintäpäällikkö, julkaisusihteeri, tarkastussihteerit
4.3.5

Raportoinnin kehittäminen

Tarkastusviraston raportoinnin kieltä pyritään parantamaan laajentamalla
käytössä oleva kielenhuoltopalvelu koskettamaan tuloksellisuustarkastuksen lisäksi myös muuta tarkastus- ja julkaisutoimintaa. Kielenhuoltopalvelun kilpailuttaminen uusiksi on yksi vuoden ensimmäisistä toimenpiteistä.
Lisäksi järjestetään koko henkilökunnalle koulutuspäivä hyvästä asiantuntijaraportoinnista ja selkeästä virkakielestä. Esimerkiksi Marsa Luukkonen järjestää eläviä ja innoittavia koulutuksia aiheesta.
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Tuloksellisuustarkastuksen kehittämisryhmä 3:ssa (raportointi) pohditaan mahdollisia tapoja kehittää tuloksellisuustarkastuksen raportointia.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastussihteeri, tuloksellisuustarkastuksen
kehittämisryhmä 3
4.3.6

Reviisori -lehti

Reviisori -lehdestä toteutetaan vuoden 2012 aikana kaksi numeroa, joiden
teemat on päätetty joulukuussa 2011 järjestetyssä vuosisuunnittelukokouksessa toiminta- ja tarkastussuunnitelmaan pohjautuen. Lehdessä pyritään entistä enemmän tuomaan esille kansalaisnäkökulmaa ja valtionhallinnon hyviä käytäntöjä. Myös lehden jakelua sekä tiedottamista sen verkkoversiosta kehitetään kattavammaksi.
Vastuu: viestintäpäällikkö, lehden toimitus
4.3.7

PVR -viestintä

Vuoden aikana tarkastusviraston valvottaviksi tulee kaksien vaalien rahoitus (presidentin- ja kuntavaalien) ja virasto julkaisee kaksi PVR kertomusta: Puoluerahoituksen valvontakertomuksen vuosilta 2010–11
(maaliskuu 2012) sekä Vaalirahoituksen valvontakertomuksen vuoden
2012 presidentinvaaleissa (lokakuu 2012). Vaalien yhteydessä viestinnällä
tuetaan erityisesti mahdollisimman kattavaa ja kitkatonta sähköistä asiointia.
PVR -viestinnän kanavina käytetään puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan
verkkosivuja, lehdistötiedotteita, asiakaslehti Reviisoria keskustelu- ja
koulutustilaisuuksia, verkkoviestintää, sähköpostitiedotusta sekä kirjallista
infomateriaalia (ohjeet, kirjeet, lomakkeet). Näitä tukee verkkotiedotus viraston ulkoisilla verkkosivuilla (www.vtv.fi) sekä mediatiedotus.
Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan verkkosivuston kehittämistä ja yhteyden lisäämistä viraston yleiseen verkkosivustoon toteutetaan yhteistyönä
PVR -toimijoiden ja viestinnän välillä.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastussihteeri, PVR -vastuuhenkilöt
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4.3.8

Julkisuuslakiohjeistus

Tarkastusviraston menettelyohje julkisuuslain soveltamisesta päivitetään
vuoden 2012 aikana. Tiedotus huolehtii sen saattamisesta henkilökunnan
tietoisuuteen sekä saataville verkkoon.
Vastuu: tätä varten nimetty erillinen työryhmä, viestintäpäällikkö
4.3.9

Esitteen uudistus ja kalvomateriaalien päivitys

Viraston yleisesitteen painos on vanhentunut eivätkä sen tiedot ole enää
paikkansapitäviä. Esitteestä toteutetaan uusi painos vuoden 2012 aikana,
jos se vain on resurssien puolesta mahdollista. Mikäli resurssien puolesta
kokonaan uuden esitteen suunnittelu ja toteutus on haastavaa, otetaan nykyisestä esitteestä korjattu painos.
Viraston yleisesittelykalvomateriaalit ovat myös osittain vanhentuneita
ja ne päivitetään vuonna 2012 vastaamaan nykytilannetta.
Vastuu: viestintäpäällikkö, julkaisusihteeri, tarkastussihteerit
4.3.10

O ptio: ulkoisten verkkosivujen kehittäminen

Tarkastusviraston verkkopalvelu kaipaa pahasti kokonaisuudistusta, mutta
resurssitilanteen ja henkilövaihdosten johdosta uudistuksen aloittaminen
on päätetty siirtää vuoteen 2013. Vuonna laadittiin 2011 verkkosivujen
kehittämiseen tähtäävä tarvekartoitus, jonka pohjalta uudistus aloitetaan
varsinainen kokonaisuudistus vuonna 2013.
Mikäli resurssien puolesta on mahdollista, aletaan tulevaa kokonaisuudistusta alustavasti suunnitella jo syksyllä 2012 vuonna 2011 toteutetun
tarvekartoituksen pohjalta tilaamalla mahdollisesti tarvittavat ulkopuoliset
taustakartoitukset sekä keräämällä käyttäjäpalautteita.
Keskeisinä tavoitteina uudelle verkkopalvelulle pidetään kansalaislähtöisyyttä (kieli, otsikot, rakenne) ja lähestyttävyyttä, etusivun liikkuvuutta,
ilmavuutta, vaihtuvaa sisältöä ja kuvaa sekä visuaalisuuden lisäämistä.
Jos katsotaan tarpeelliseksi, voidaan nykyisen verkkopalvelun ulkoasu
kevyesti päivittää vuoden 2012 aikana.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tietohallinto, tarkastussihteeri, mahdollisesti
tätä varten nimetty erillinen työryhmä
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4.3.11

O ptio: sosiaalinen media

Mikäli tarkastusviraston johto päättää, että sosiaalisen median käyttöönotto organisaationa aloitetaan vuonna 2012, laaditaan ensin käyttöönottosuunnitelma, jossa kuvataan tavoitteet, mahdolliset hyödyt ja riskit sekä
vastuut, resurssit ja pelisäännöt esimerkiksi keskustelujen moderoinnista.
Käyttöönotto aloitetaan luomalla tarkastusvirastolle yhteisösivu Suomen
eniten käytettyyn sosiaaliseen mediaan, Facebookiin, jossa julkaistaan lyhyet viestit (ingressit) ja linkit tarkastusviraston tiedotteisiin. Yhteisötunnusta hallinnoi ja keskustelua seuraa päivittäin viestintäpäällikkö, jonka
tehtävänä on myös tarvittaessa osallistaa muuta henkilökuntaa yhteisötunnuksella annettavien vastausten laadintaan. Muun henkilökunnan osallistumisesta käytyihin keskusteluihin virkamiesroolissaan ohjeistetaan käyttöönottosuunnitelmassa.
Vastuu: viestintäpäällikkö
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5

Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän tavoitteena tarkastusvirastossa on tukea strategian toteutumista, työyhteisöllisyyttä ja muutosjohtamista. Eräänä painopistealueena on tarkastusvirastoon kohdistuvien ulkoisten odotusten ja saadun palautteen esiintuominen.
Sisäisen viestinnän painopistealue tulevalla strategiakaudella tulee olemaan työyhteisöviestinnän parantaminen ja systematisoiminen. Keskeiset
toimenpiteet, joilla tätä tavoitetta jo vuonna 2012 tuetaan, ovat sisäisen
viestinnän verkoston toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen, tarkastussihteerin profiilin nostaminen ja roolin kasvattaminen sisäisessä viestinnässä, sähköisen työpöydän jatkokehittäminen ja toimintakäsikirjan
täydentäminen sekä sisäisen viestinnän, kuten esimerkiksi esimiesviestinnän prosessoiminen. Eräänä osana sisäisen viestinnän kehittämistä lisätään
tarkastussihteerin roolia ja työaikaa viestinnässä.

5.1

Edellisvuoden toimenpiteet

Viestintäsuunnitelmassa 2011 asetetut keskeiset sisäisen viestinnän toimenpiteet ja arvio niiden toteutumisesta:
1. Sähköisen työpöydän käyttöönotto

Sähköinen työpöytä otettiin käyttöön tammikuussa 2011.
Pieniä kehittämistoimenpiteitä tehtiin tämän jälkeenkin (listaus käynnissä olevista työryhmistä, etusivun linkitysten
kehittäminen, jatkuva sisällön lisääminen)

2. Työyhteisöviestintä

Jatketaan kehittämistä edelleen vuonna 2012

3. Sisäisen viestinnän kartoitus

Kartoitus toteutettiin. Sen perusteella viraston sisäisen viestinnän tilanne on jossain määrin parantunut, mutta kehittämistäkin on edelleen.

4. Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja otettiin käyttöön, mutta se on edelleen
kesken ja sen sisällön toteutusta jatketaan vuonna 2012

Merkittävin muutos tarkastusviraston sisäisessä viestinnässä vuonna 2011
oli sähköisen työpöydän (STP) käyttöönottaminen niin, että hajautettu ylläpito toimii ja käyttäjät oppivat hakemaan ja löytämään tarvitsemansa
tiedon. Sisäinen tiedottaminen on sähköisen työpöydän myötä kehittynyt
paljon, ja suuri osa tiedon päivittäjistä on ottanut intranetin työvälineek-
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seen tavoitteiden mukaisesti. Edelleen sisältöä puuttuu kuitenkin paljon, ja
kehittämistoimenpiteet ovat tammikuun jälkeen jääneet vähäisiksi.
Syksyllä 2010 perustettu sisäisen viestinnän verkosto jatkoi toimintaansa vuonna 2011 niin, että toteuttava ryhmä kokoontui noin kahden viikon
välein ja koko ryhmä (toteuttava ryhmä sekä ns. tiedon välittäjät) neljä
kertaa vuodessa. Verkoston avulla viraston sisäistä viestintää on saatu
suunnitelmallisempaan ja kattavampaan suuntaan ja palautetta eri toimintayksiköistä on pystytty keräämään sen piirissä.
Keväällä 2011 toteutettu sisäisen viestinnän kartoitus, joka oli seurantaa
vuonna 2008 edellisen kerran pidetylle kartoitukselle, tarjosi eväitä sisäisen viestinnän kehittämiseen tulevina vuosina. Kyselyn perusteella viraston sisäinen viestintä ja tiedonsaanti vaikuttavat kehittyneen parempaan
suuntaan. Sähköisen työpöydän kehittämiseen saatiin ideoita, joista osa toteutettiin heti kyselyn jäljiltä. Kyselyssä tuli erityisesti esille virastolaisten
toive suurempaan avoimuuteen ja keskustelevuuteen, mihin tulee tulevina
vuosina kiinnittää huomiota erityisesti henkilöstöinfoja järjestettäessä.
Viestinnän toimivuudessa nähtiin paljon vaihtelua ryhmittäin ja yksiköittäin, joskin esimiesviestintä sai yleisesti ottaen melko hyvät arviot. Vaihtelevuuteen yritetään tulevina vuosina hakea ratkaisuja esimerkiksi viestintäprosesseja systematisoimalla ja laajennetun johtoryhmän toiminnassa.

5.2

Vuoden 2012 toimenpiteet

5.2.1

Arvo- ja strategiaviestintä

Vuoden 2012 alussa vahvistetaan viraston uudet arvot, joita on valmisteltu
laajalla koko henkilöstön osanotolla vuonna 2011. Arvoviestinnässä pyritään esimerkiksi blogikirjoituksissa sekä muilla keinoilla osoittamaan,
millä tavoin arvot näkyvät virastolaisten arjessa. Arvoista viestitään myös
viraston ulkopuolelle sekä sidosryhmille muun muassa verkkosivuilla, uudessa esitteessä sekä henkilökohtaisissa kontakteissa.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastussihteeri, esikuntapäällikkö
5.2.2

Sähköisen työpöydän kehittäminen

Tammikuussa 2012 sähköinen työpöytä on ollut käytössä vuoden ajan.
Tällöin järjestetään entisellä sähköisen työpöydän kehittämistyöryhmällä
vuosikatsaus sähköisen työpöydän palveluiden ja sisältöjen tilanteesta.
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Kokouksen tavoitteena on päättää, miten sähköisen työpöydän palvelujen
ja sisällön kehittämistä jatketaan vuonna 2012.
Kokouksen osanottajat valmistelevat yhdessä tietojohtajan kanssa STP jatkokehityssuunnitelman, jossa esitetään toteutettavat toimenpiteet, niiden priorisointi ja aikataulutus sekä tarvittava resursointi.
Kehittämisen pohjaksi tietoa kerätään tarvittaessa joko henkilöstölle
osoitetulla kyselyllä tai lyhyillä käyttäjähaastatteluilla.
Sähköisen työpöydän alusta vaihtuu vuoden 2012 aikana SharePoint10 järjestelmään, mikä tulee huomioida kehittämistyössä sekä sähköistä työpöytää koskevassa viestinnässä.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastussihteeri, atk-suunnittelija, entinen
STP -työryhmä
5.2.3

Työyhteisöviestintä

Työyhteisöllisyyttä pyritään tukemaan jatkuvalla avoimella, selkeällä ja
vuorovaikutteisella viestinnällä. Työyhteisöviestintää pyritään parantamaan muun muassa sisäisen viestinnän kartoituksessa ilmenneiden kehittämistoiveiden mukaisesti.
Keskeinen haaste myös viestinnällisesti vuonna 2012 on henkilöstön
turvallisuuden tunteen ja jaksamisen säilyttäminen pienenevien resurssien
maailmassa. Keskeisinä viesteinä henkilökunnalle korostetaan itsestään ja
toisista huolehtimisen merkitystä, tarkastusviraston perustyön tärkeyttä ja
yhteisten tavoitteiden realistista asetantaa ja saavuttamista priorisoinnin
kautta. Työyhteisöviestinnässä korostetaan myös tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen tärkeyttä sekä sitä, että jokaisella työntekijällä on vastuu
tiedon hausta, välittämisestä ja jalostamisesta koko VTV:n tarpeisiin.
Ajankohtaistiedon jakamiseksi toteutetaan sähköisellä työpöydällä 2012
uutiskirjetyyppinen ajankohtaisjuttujen sarja hallinnonalaryhmittäin.
Sekä sisäisen viestinnän kyselyssä että erilaisissa työhyvinvointikartoituksissa henkilökunta on toivonut enemmän vuorovaikutusta johdon ja
henkilöstön välille sekä parempaa keskustelevuutta henkilöstöinfoihin.
Tätä keskusteluyhteyttä pyritään edelleen parantamaan johtoryhmän jäsenten henkilöhaastatteluilla intranetissä, Pääjohtajan blogin sekä vuoden
2011 lopulla aloitetun Puheenvuoroja -blogin avulla, sekä henkilöstöinfoja
kehittämällä.
Henkilöstöinfoissa huomiota kiinnitetään "infoähkyn" välttämiseen eli
asialistojen ja puheenvuorojen pituuteen sekä viestinnän selkeyteen, jotta
keskusteluille jää tilaa ja motivaatiota. Käsiteltävien asioiden taustoja pyritään mahdollisuuksien mukaan esittelemään henkilökunnalle etukäteen
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esimerkiksi Auditorin Puheenvuoroja -blogissa, jolloin niihin liittyen voidaan jo etukäteen esittää kysymyksiä. Myös henkilöstöinfojen tilaa voidaan jossain vaiheessa miettiä uudestaan, sillä nykyinen luokkahuonemainen ratkaisu ei tue keskustelevuutta.
Sähköisessä työpöydässä julkaistaan työyhteisöllisyyttä ylläpitäviä henkilöhaastatteluita ja mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän ns. kevyttä viestinnällistä sisältöä. Jaksamista ylläpitää ja tukee myös viestiminen
työssä onnistumisista.
Yhteisillä tapahtumilla ja keskustelutilaisuuksilla luodaan yhteishenkeä
ja pidetään yllä henkilökunnan jaksamista. Mikäli mahdollista, henkilökunnalle voidaan järjestää vuorovaikutuskoulutusta jonkin yhteisen tapahtuman yhteydessä tai omana, erillisenä tapahtumanaan.
Selvitetään, voidaanko tuloksellisuustarkastuksessa järjestettyä yhteistyökoulutusta laajentaa käsittämään useampia ryhmiä ja eri yksiköitä.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastussihteeri, esikuntapäällikkö
5.2.4

Viestinnän prosessoiminen

Sisäisen viestinnän kyselyn perusteella sisäisen viestinnän toimivuudessa
on vaihtelua yksiköittäin ja ryhmittäin, ja viestintä toimii parhaiten pienissä ryhmissä ja kokoonpanoissa. Viestinnän selkeällä prosessoimisella sekä
horisontaalisesti että vertikaalisesti voidaan saavuttaa yhdenmukaisempi
viestinnän taso sekä selkeyttää itse kunkin viestintävastuita ja ymmärrystä
keskeisistä viesteistä.
Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastussihteeri
5.2.5

Toimintakäsikirja

Johdon tuen toimintayksikössä valmistellaan ja täydennetään mahdollisimman pitkälle sähköisessä työpöydässä verkkosivustona toteutettua viraston toimintakäsikirjaa.
Vastuu: viestintäpäällikkö, esikuntapäällikkö
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