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Pääjohtajan katsaus 

Yhdessä – kestävää tulevaisuutta, jaettua tietoa

Tarkastusviraston uusi strategia luotiin innostavassa vuoropuhelussa sidosryhmiemme ja koko hen-
kilöstön kanssa. Tarkastusala ja tarkastustiedon hyödyntäminen muuttuu lähivuosina ripeästi, sillä 
automatisaatio ja data-analytiikan yleistyminen muokkaavat toimintatapojamme. Tämän vuoksi 
osaamisen kehittäminen ja yhteistyö painottuvat yhä vahvemmin tarkastusviraston kehitystyössä.

Meillä ja sidosryhmillämme on yhteinen tavoite: haluamme, että valtiontalous on kestävällä 
pohjal la ja että sitä hoidetaan tuloksellisesti ja säännösten mukaan niin lyhyellä kuin pitkällä aika-
jänteellä. Autamme tarkastuksiin osallistuvia organisaatioita tunnistamaan toiminnastaan kehittämis-
kohteita ja oppimaan aiemmista ratkaisuistaan. Tarkastamme vuosittain valtion tilinpäätöksen ja 
hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä puolue- ja vaali-
rahoitusta. Asemamme ansiosta meillä on mahdollisuus muodostaa valtiontaloudesta ja valtion talou-
denhoidosta ministeriörajat ylittävä kokonaisnäkemys, jota täydennämme jatkuvasti tarkastustemme 
ja selvitystemme tiedoilla. Seuraamme ja arvioimme myös aktiivisesti toiminta ympäristöämme ja 
siinä tapahtuvia muutoksia sekä tunnistamme ja arvioimme riskejä. 

Poliittisten päätösten valmistelu, päätöksenteko ja päätösten onnistunut toimeenpano edellyt-
tävät sitä, että poliitikoilla ja virkamiehillä on mahdollisimman yhtenäinen ymmärrys käsiteltävistä 
asioista. Jotta yhtenäinen ymmärrys voisi syntyä, tarvitaan riittävän kattavaa tietoperustaa ja näke-
mystä asian laajemmista seurauksista ja vaikutussuhteista. Sama pätee myös hallintopäätöksiin. 
Vaiku tamme tarkastustoiminnallemme siihen, että päätöksenteon pohjana oleva valtiontalouden ja 
valtion taloudenhoidon tietoperusta on luotettava ja hyvälaatuinen. 

Meneillään olevat merkittävät muutokset valtion taloushallinnossa, ohjausjärjestelmissä, 
politiikka valmistelussa ja hallinnon rakenteissa asettavat yleisen luottamuksen ilmapiirin valo-
keilaan.  Tarkastus- ja asiantuntijatyöllämme vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalai-
sen yhteis kunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn 
toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tämä luottamus vahvistaa niin yhteis-
kunta rauhaa, veronmaksuhalukkuutta, hyvinvointia kuin Suomen kilpailukykyäkin. 

Tarkastusviraston henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus objektiiviseen, oikea-aikaiseen ja olen-
naiseen työhön näkyy tarkastustietoa hyödyntävien toimijoiden myönteisenä palautteena. Panostuk-
semme oppimiseen ja vuorovaikutuksen laatuun tuottavat hyviä tuloksia. Vaikuttavuustavoitteemme 
kuvastavat haluamme tukea ja turvata julkisen hallinnon kestävää uudistumista ja julkisen talouden 
kestävyyttä. Tästä kattavasta ja vaikuttavasta työstä kiitän lämpimästi tarkastusviraston henkilöstöä. 
Yhdessä olemme vaikuttava ja avoin VTV.
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1 Toimintakertomus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslaissa säädetty, riippumaton tarkastus- ja valvonta-
viranomainen. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä 
valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii lisäksi puolue- ja vaali-
rahoituksen valvojana.

Tarkastusviraston perustuslaissa säädettynä tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon 
tarkoituksen mukaisuutta ja laillisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Tarkastusvirasto 
toteuttaa tehtäväänsä suorittamalla tuloksellisuustarkastusta, tilintarkastusta, laillisuustarkastusta 
sekä finanssipolitiikan tarkastusta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen mukainen kansallinen tilintarkastuselin, joka toimii yhteistyössä Euroo-
pan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kanssa unionin varojen ulkoisessa valvonnassa.

Tarkastusviraston tehtäväksi on laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) säädetty vaali-
rahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvominen, vaalirahoitusilmoitusten julkis-
taminen ja vaalirahoitusilmoitusten tarkistaminen. Puoluelaissa (10/1969, muutettu 683/2010) 
tarkastus viraston tehtäväksi on säädetty valvoa puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustus päätöksessä 
tarkoitetun yhdistyksen toiminnassa puolueiden vastaanottamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja 
rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista 
koskevien säännösten noudattamista.

Finanssipolitiikan valvonnasta säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta ja 
ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetussa laissa 
(869/2012) ja valtiontalouden tarkastusvirastossa annetussa laissa (muutettu lailla 870/2012). Finanssi-
politiikan valvontatehtävä perustuu unionioikeudessa Euroopan unionin vakaus sopimukseen sekä 
unionin lainsäädäntöön (EU:n budjettikehysdirektiivi 2011/85/EU ja budjettisuunnitelmien ennakko-
valvonta-asetus (EU) 473/2013).

1.1 Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet

Tarkastusvirasto tukee eduskuntaa sille kuuluvan lainsäädäntö-, valvonta- ja valtiontaloudellisen val-
lan käytössä. Tarkastusvirasto vaikuttaa yhteiskunnallisesti siten, että valtion taloudenhoidon tulok-
sellisuus paranee ja luottamus niin päätöksenteon tietoperustaan kuin suomalaisen valtionhallinnon 
avoimeen, tulokselliseen ja kestävään toimintaan vahvistuu entisistään.

Jotta yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu, tarkastusviraston toiminnan tulee olla olennaista 
ja oikea-aikaista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkastusvirasto tarkastaa vaikuttavuus-
tavoitteiden mukaisia aiheita, jotka ovat valtiontalouden näkökulmasta merkittäviä tai sisältävät huo-
mattavia valtiontaloudellisia riskejä. 

Tarkastusvirasto tarjoaa eduskunnalle ja päätöksentekijöille asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita, 
ja virastolla on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tarkastustoiminta rakentuu yhteisten prosessien ja 
toimintatapojen kautta vaikuttavuudeksi. Tarkastusvirasto pyrkii olemaan aktiivinen tulevaisuuden 
rakentaja, mikä tarkoittaa sitä, että kokeillaan rohkeasti uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja, 
että panostetaan jatkuvaan oppimiseen ja että virastolla on monipuoliset oppimistarpeet ja -mahdol-
lisuudet mukaan lukien yhteistyö kansainvälisen tarkastusvirastoyhteisön kanssa.
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1.1.1  Strategiset vaikuttavuustavoitteet ja arviointi

Tarkastusviraston palvelukykyä on arvioitu vuoden 2018 aikana systemaattisten tarkastusten jälkeis-
ten palautekyselyiden lisäksi viraston strategiatyön yhteydessä, jolloin viraston toiminnasta pyydettiin 
palautetta laajasti. Yleisesti tarkastusviraston palvelukykyyn ollaan varsin tyytyväisiä. Sidos ryhmät 
ovat tyytyväisimpiä viraston vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, tarkastajien 
ammattitaitoon sekä raportoinnin laatuun.

Sidosryhmät toivovat tarkastusvirastolta, että se jatkossa entistä rohkeammin tuo esiin epä kohtia 
ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tarkastusviraston nähdään laajentaneen ja moni-
puolistaneen rooliaan tarkastustoiminnassa mutta säilyttäneen silti puolueettomuuteensa. Siltä 
kuitenkin toivotaan vielä vahvempaa sparrauskumppanuutta, jonka kautta virasto auttaisi valtion-
hallintoa uudistumaan. Ennakoivan otteen ja palvelun tasalaatuistamisen lisäksi sidosryhmät toivo-
vat tiiviimpää yhteistyötä organisaatioiden sisäisten tarkastajien kanssa.

Tarkastusviraston tulostavoitteet vuodelle 2018 on kirjattu viraston tarkastussuunnitelmaan 2018–
2022. Viraston yksiköt ovat arvioineet, kuinka tulostavoitteet ovat toteutuneet. 
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1 Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista 
ja olennaista tarkastus- ja valvontatietoa

Mittari: yksikön itsearviointi: TF, TL, sidosryhmäkysely

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Sidosryhmäkyselyissä on nostettu esiin erityisen positiivisena asi-
ana tarkastusviraston tulevaisuuteen katsovan konsultoivan otteen lisääntyminen. Tarkastus raporttien 
esiin nostot toimintaympäristön muutostarpeista koetaan olennaisina ja raporttien tulkinnat valtion-
hallinnon heikkouksista ja vahvuuksista tärkeinä.

Päätöksentekijöille tuotetaan ajankohtaista ja olennaista tietoa, koska tarkastukset kohdennetaan 
valtion- ja kansantalouden riskianalyysin mukaisille pääriskialueille. Tilintarkastuksella ja laillisuus-
tarkastuksella tuotetaan tietoa valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta. 
Osana tätä varmennetaan valtion tilinpäätöksen ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja toiminta-
kertomusten sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Tarkastusten kohteena olevia asioita ja erityisesti suositusten toteutumista seurataan jälki seurannoin, 
joita toteutetaan 2–3 vuoden kuluttua tarkastuksen päättymisestä.  Vuonna 2018 valmistui 14 tulok-
sellisuustarkastusten jälkiseurantaraporttia (10 kpl vuonna 2017) ja yksi finanssi politiikan tarkastuk-
sen jälkiseurantaraportti. Jälkiseurantaraporteissa arvioitiin 63 tarkastusviraston antaman suosituk-
sen toteutumista ja niihin liittyviä toimenpiteitä (60 kpl vuonna 2017). 

Arvion perusteella vuonna 2018 noin 31 prosenttia suosituksista on toteutunut täysin tai lähes täy-
sin (23 prosenttia vuonna 2017), ja 50 prosenttia on toteutunut jossain määrin (37 prosenttia vuonna 
2017). Vuonna 2016–2018 on panostettu tarkastuksissa esitettävien suositusten ajankohtaisuuteen, 
kehittävään näkökulmaan sekä pyritty kohdistamaan suosituksia havaintojen taustalla oleviin juurisyihin.

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

Mittari: yksikön itsearviointi: TF, TL, sidosryhmäkysely

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. 
Tarkastuksen vaikuttavuus on ennaltaehkäisevää, vastuullistavaa, varmentavaa sekä toimintaa suo-

situsten kautta kehittävää. Tarkastusviraston suorittamalla tilintarkastuksella ja laillisuus tarkastuksella 
vaikutetaan siihen, että talouden hoidossa noudatetaan lakia ja eduskunnan päätöksiä. Tarkastus-
toiminnalla varmennetaan valtion taloudenhoidon laillisuutta ja talousarvion noudattamista. Myös 
tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmentaminen on osa taloudenhoidon laillisuutta.

Tuloksellisuustarkastuksissa ja finanssipolitiikan tarkastuksissa vaikutus on pääosin välillinen. 
Finanssipolitiikan valvontaan kuuluu julkisen talouden hoidon arviointi myös lainsäädännön ja muun 
normiston noudattamisen näkökulmasta. Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten 
kysymyksenasettelut kohdistuvat lähtökohtaisesti tarkoituksen mukaisuus kysymyksiin. Hyvän hallin-
non periaatteet sekä taloudenhoitoa koskeva normisto huomioidaan tarkastusasetelmaa laadittaessa. 
Eduskunnan päätökset huomioidaan erityisesti tarkastusta kohdennettaessa.

3 Vaikutamme julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen

Mittari: yksikön itsearviointi: TF, TL, sidosryhmäkysely: JT

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Sidosryhmäkyselyn tulosten mukaan tarkastusviraston raportoin-
nissa tuodaan hyvin esiin hyvin toimintaympäristön muutostarpeet sekä valtionhallinnon heikkouden 
ja vahvuudet. Tulevaisuuteen katsova ote raportoinnissa vaikuttaa positiivisesti julkisen talouden ja hal-
linnon kestävään uudistumiseen.



Tuloksellisuustarkastusten vaikutus julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen perus-
tuu pääosin tarkastusten kohdentamiseen ja suositusten kautta toiminnan kehittymiseen. Tarkastus-
toiminnan lisäksi tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen vaikuttavuus konkreti-
soituu hallinnollisen valmistelun aikaisena vaikuttamisena. 

Tarkastukset ovat kohdistuneet tavoitteen kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin. Tarkastus aiheiden 
valinnassa keskeisenä tekijänä on ollut mahdollisuus tukea julkisen talouden ja hallinnon kestävää 
uudistumista. Tätä on toteutettu muun ohella kohdistamalla tarkastusta hallitusohjelman strategisiin 
tavoitteisiin. 

Finanssipolitiikan valvonnalla tarkastusvirasto edistää finanssipolitiikan sääntöjen läpi näkyvyyttä 
ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä. Finanssipolitiikan tarkastukset 
kohdistuvat muun muassa finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustan luotettavuuteen ja finanssi-
politiikan hallintavälineiden toimivuuteen. Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella varmennetaan 
valtion taloudenhoidon laillisuutta ja valtion talousarvion noudattamista. Osana tätä tilintarkastus var-
mentaa valtion tilinpäätöksen sekä kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja toiminta kertomusten 
sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä. 

4 Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta 
on hyvää

Mittari: sidosryhmäkyselyn tulokset: JT

Arvio: Tavoite on toteutunut erittäin hyvin. 
Tarkastusviraston sidosryhmät arvostavat sekä tiivistä yhteistyötä että vuoropuhelua tarkastuksen 

aikana. Tarkastajien monipuolinen rooli ja aktiivinen keskustelu sekä viestintä eri foorumeilla on koettu 
positiivisena asiana.

Tilintarkastuksen edellisen sidosryhmäkyselyn tulosten mukaan tarkastuksen osallistujat koke-
vat, että tiedotus tarkastus- ja valvontaprosessin aikana on yleisesti hyvää ja että yhteistyö tarkasta-
jien kanssa toimii.

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen jälkeen kerätään sidosryhmiltä palautta 
tarkastuksen aikaisesta vuorovaikutuksesta. Vastaajista 73 prosenttia (70 prosenttia vuonna 2017) koki 
saaneensa ajankohtaista ja oleellista tietoa toimintansa kehittämiseen, 73 prosenttia (85 prosenttia 
vuonna 2017) oli tyytyväisiä viestimiseen tarkastuksen sisällöstä, prosessista ja aika tauluista, sekä 83 
prosenttia (93 prosenttia vuonna 2017) oli tyytyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana.

Toisaalta sidosryhmäkyselyn tuloksena tuotiin esiin, että tiiviimpi yhteistyö tarkastettavan organi-
saation sisäisen tarkastuksen kanssa parantaisi edelleen tarkastusten hyödynnettävyyttä.

5 Tarkastuksen kohteeksi valitut aiheet käsitellään valtiontaloudellisesta 
näkökulmasta

Mittari: yksikön itsearviointi: TF, TL

Arvio: Tavoite on toteutunut melko hyvin tai hyvin.
Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen arvioinnin mukaan tavoite on toteutu-

nut melko hyvin. Valtiontaloudellinen näkökulma ilmenee yksittäisissä tarkastuksissa tarkastelujen koh-
distumisena valtiontaloudellisiin asioihin sekä tarkastelutapana, joka läpäisee kauttaaltaan analyysejä.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen osalta tavoite on toteutunut hyvin, ja  tarkastukset kohden-
netaan Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastus-
suunnitelmassa ja sitä täydentävässä yksikön suunnitelmassa määritellään keskeiset kohdentamis alueet 
ja tarkastusaiheet. Näissä painottuvat olennaisuus valtion tilinpäätöksen näkö kulmasta sekä riskin arvi-
ointi koko talousarviotalouden ja kirjanpitoyksiköiden tasolla. Valtion taloudellinen näkökulma sisältyy 
aina olennaisena osana jokaiseen tilintarkastukseen ja laillisuus tarkastukseen.
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6 Johtopäätökset ja kannanotot perustuvat systemaattisesti sovellettuihin 
laadullisiin ja määrällisiin tiedonmuodostusmenetelmiin

Mittari: yksikön arviointi: TF, TL, tieteellisen neuvoston arviointi

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksik-
köön vuonna 2016 perustetun menetelmätuen toimintaa on kehitetty vahvistamaan määrällisten tie-
toaineistojen ja analyysien käyttöä tarkastuksissa. Menetelmätuen yhteyteen on liitetty  esiselvitysten 
laadunvarmistus. Lisäksi tarkastushenkilöstöä on koulutettu tarkastuskriteerien valinnassa.

Tarkastuksissa noudatetaan tarkastusviraston yleisiä, ISSAI-standardeihin perustuvia tarkastus-
ohjeita ja tarkastuslajikohtaisia ohjeita. Tarkastuksenaikaisella ohjauksella ja määritellyissä pisteissä 
tehdyllä laadunvalvonnalla varmistetaan sitä, että myös johtopäätöksiä ja kannanottoja muodostetta-
essa on noudatettu niitä tarkastusmenetelmien ja evidenssin vaatimuksia, joita viraston ohjeistus ja 
hyvä tarkastustapa asettavat.

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

Mittari: THB-kysely

THB-kysely toteutetaan joka toinen vuosi. THB-kyselyä ei toteutettu vuonna 2018, joten kertomus-
vuodelta ei ole tuloksiin perustuvaa arviota.

8 Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtionhallinnon yleistä tasoa

Mittari: kaikkien sairauspoissaolojen määrä / henkilötyövuosi

Sairauspoissaolojen määrä (8,1 pv/htv) alitti valtionhallinnon yleisen tason (8,5 pv/htv). 

9 Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärin 10 htp/htv

Mittari: työajanseuranta, osamisen kehittämiseen käytetyt henkilötyöpäivät

Osaamisen kehittämiseen käytetty aika alittaa tavoitetilan. Vuonna 2018 koulutukseen käytettiin 8,6 
htp/htv.

10 Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) kehittyy 
myönteisesti

Mittari: osaamistasoindeksi

Tavoite on toteutunut melko hyvin. Osaamistasoindeksin kokonaiskeskiarvo oli vuoden 2018 lopussa 7,85 
(asteikko 1–10). Osaamistasoindeksi (osaamistaso) on pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.



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

Mittari: suunnitelmat

Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten suunnitellut läpimenoajat ylittyivät 71 pro-
sentissa tarkastuksista (41 prosentissa vuonna 2017; 60 prosentissa vuonna 2016). Toteutuneet työ-
päivät ylittivät suunnitellut 65 prosentissa tarkastuksista (47 prosentissa vuonna 2017; 67 prosentissa 
vuonna 2016). Seurattava mittari ei huomio sitä, jos tarkastuksen käynnistämisen jälkeen tehdään pää-
tös resurssien suuntaamisesta alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.

Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan yksikössä on analysoitu 45 tarkastuksen suunnitel-
lun ja toteutuneen etenemisen poikkeaman hajontaa ja keskiarvoa. Keskimäärin tarkastusten läpime-
noajat on suunniteltu 15 prosenttia pienemmiksi kuin toteuma. Kun verrataan viimeisen 15 tarkastuk-
sen hajontaa suhteessa 30 ensimmäiseen arvioituun tarkastukseen, on tarkastusten suunnitelman ja 
toteutuman ero pienentynyt olennaisesti. Kehitys on siten ollut positiivista.

Valtiontalouden ulkoinen tarkastus osaltaan ylläpitää perusteltua luottamusta valtiontalouden hyvään 
hoitoon sekä yleensä hallituksen ja valtionhallinnon toimintaan. Tarkastuksen yhtenä tavoitteena on 
vastuullistaa hallintoa hoitamaan valtiontaloutta hyvin. Se tapahtuu varmentamalla ja tarkastamalla 
lain ja talousarvion noudattamista sekä hyvää ja tuloksellista taloudenhoitoa. Lisäksi tuodaan avoimesti 
esille kehittämistarpeet ja epäkohdat. Luottamus julkiseen hallintoon ja sen toimintaan on kansakun-
nan sosiaalista pääomaa, jonka kehitystä on vaikeaa mitata tai arvioida vuosittaisessa tulosraportoin-
nissa. Luottamuksella on taloudellistakin merkitystä valtion kyvylle tehdä talouden hoidossa tarvitta-
essa vaikeita päätöksiä.

Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta toteuttaa kansalaisten oikeutta saada tietää ja ar vioida 
puolueiden ja julkisissa luottamustehtävissä toimivien taloudellisia sidonnaisuuksia. Valtion talouden 
ulkoinen tarkastus ja vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta ovat osa korruptiota ehkäisevää ja 
hyvää hallintoa edistävää institutionaalista järjestelyä. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta on myös 
laajentanut tarkastusviraston tehtäväalaa yleisen laillisuusvalvonnan piiriin.

Varmentamalla hallinnon tilivelvollisuuden toteutumista tarkastustoiminta vahvistaa kansalaisten 
odotuksia hyvästä ja tuloksellisesta taloudenhoidosta. Tarkastustiedon avulla kansalaisilla on myös mah-
dollisuus itse arvioida valtion viranomaisten toimintaa ja sen tuloksia. Tarkastustiedon oikea- aikaisuus 
ja ajankohtaisuus asettavat tavoitteet tarkastussuunnittelulle. Suunnittelun painopisteet ja näkökulmat 
ohjaavat suunnittelua vuositasolla strategisten linjausten ohella.

Viestintä tukee viraston vaikuttavuutta ja ydintehtäviä. Viestintätoiminto tuottaa yhtenäistä 
organisaatio viestintää sekä vastaa ja kehittää viestinnän tapoja, sisältöjä ja kanavia. Lisäksi viestintä-
toiminto tukee viraston yksiköitä ulkoisen viestinnän ja työyhteisöviestinnän kehittämisessä muun 
muassa perehdyttämällä, kouluttamalla ja osallistumalla työryhmiin.

Tarkastusvirasto julkaisi vuonna 2018 yhteensä 23 mediatiedotetta ja 28 verkkouutista. Media-
osumien lukumäärä oli 580. Eniten kirjoitettiin verotukseen ja verotukiin liittyvistä tarkastuksista sekä 
finanssipolitiikan vaalikausiraportista. Mediaviestinnän ohella tarkastusvirasto viestii ulkoisesti VTV.
fi-verkkopalvelussa, sosiaalisessa mediassa ja sidosryhmätapahtumissaan. Ulkoinen verkko palvelu 
uudistettiin vuonna 2018. Uusi verkkopalvelu on mobiilikäyttöinen, saavutettava ja sisältö aiempaa 
monipuolisempi. Uudistuksessa panostettiin erityisesti tarkastustiedon parempaan löydettävyyteen. 
Työyhteisöviestinnän painopisteenä oli strategia- ja organisaatiomuutosta tukeva viestintä sekä intra-
netin kehitys.

Tarkastusviraston viestinnän linjaukset perustuvat perustuslain 12 §:ssä säädettyyn julkisuus-
periaatteeseen, julkisuuslakiin (621/1999) sekä viestintäasetukseen (1030/1999). Viestinnässä ote-
taan myös huomioon tarkastusviestinnän laatua koskevat ISSAI-standardit ja valtionhallinnon viestintä-
suositus.
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1.1.2 Eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa tukeva vaikutus

Tarkastusvirasto seuraa eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöjen perusteella esittämien kannan-
ottojen toteutumista, jos niissä on edellytetty hallituksen raportointia asiasta tai jos tarkastus viraston 
tarkastustoiminta on kohdistunut kannanottoon liittyviin asioihin. Tarkastusvaliokunnan mietin-
nöissä esille nostetut asiat perustuvat pääsääntöisesti tarkastusviraston kertomuksissa esitettyihin 
keskeisiin havaintoihin ja kannanottoihin. Eduskunnan kannanotot liittyvät merkittäviin asioihin, 
joissa muutosten aikaansaaminen on hidasta. Sen vuoksi kannanottoon liittyvää asiaa seurataan myös 
pidemmällä ajanjaksolla. Eduskunnan esittämien kannanottojen toteutumisen havainnoista rapor-
toidaan osana vuosittain eduskunnalle annettavaa vuosikertomusta.

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

Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus seuraavat antamiinsa tarkastuskertomuksiin 
sisältyneiden kannanottojen toteutumista ja sitä, mihin toimenpiteisiin kertomuksissa annettujen 
suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Yksittäisten tuloksellisuustarkastusten 
vaikutuksia tarkastuskohteisiin on arvioitu jälkiseurannoilla, jotka toteutetaan pääsääntöisesti noin 
kolmen vuoden kuluttua kertomuksen antamisesta. 

Vuonna 2018 valmistui 14 tuloksellisuustarkastusten ja yksi finanssipolitiikan tarkastuksen jälki-
seuranta raportti (10 kpl vuonna 2017), joissa arvioitiin tarkastusviraston antaman suosituksen toteu-
tumista ja näihin liittyviä toimenpiteitä. Jälkiseurannan suositusten toteutumiseen vaikuttavat muun 
muassa suositusten konkreettisuus ja käyttökelpoisuus, toteuttamisen vaatimat resurssit sekä hallin-
non olosuhteet ja käynnissä oleva kehittämistyö. Hallinnon meneillään olevaa kehittämistyötä tukevat 
suositukset toteutuvat yleensä odotetusti todennäköisemmin ja nopeammin kuin poikki hallinnolliset, 
hallinnon voimakkaampaa ja laajempaa uudistamista ja muutosta edellyttävät suositukset.

1.2 Tuotokset ja laadunhallinta

1.2.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Eduskunnalle annettavat kertomukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto raportoi säännöllisesti eduskunnalle toiminnastaan. Tarkastus-
virasto esitti syyskuussa 2018 vuosikertomuksessaan eduskunnalle keskeiset havaintonsa valtion 
taloudenhoidon laillisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja talousarvion noudattamisesta. Vuosi-
kertomukseen oli koottu havaintoja useasta tarkastuksesta kolmeksi teemaksi, jotka käsittelevät 
taseen ulkopuolisia valtion vastuita, riskienhallintaa ja jatkuvuuden turvaamista sekä hyvää hallintoa. 

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituk-
sen vuosikertomuksen tarkastuksesta annettiin toukokuussa 2018.

Valtiovarainministeriön makroennusteiden luotettavuudesta vuosina 1976–2016 raportoitiin 
finanssipolitiikan valvonnan arviona eduskunnalle huhtikuussa 2018.

Finanssipolitiikan valvonnan kesäkuussa 2018 julkaistussa raportissa Valtiontalouden tarkastus-
virasto arvioi julkisen talouden suunnitelman laadinnan säädöstenmukaisuutta, hallituksen julki-
selle taloudelle asettamien tavoitteiden saavuttamista, valtiontalouden kehysten sekä EU:n vakaus-ja 
kasvusopimuksen noudattamista vuonna 2017.  Edelleen raportissa arviointiin kevään 2018 julkisen 
talouden suunnitelman perustana olevien valtiovarainministeriön ennusteiden realistisuutta. Raportti 
toteutti tarkastusviraston lakisääteistä finanssipolitiikan valvontatehtävää.
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Finanssipolitiikan tarkastus ja valvonta raportoivat vaalikaudesta 2015–2018 erillis kertomuksena 
eduskunnalle joulukuussa 2018. Raportti sisälsi arvion finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisesta, 
hallituksen tavoitteiden saavuttamisesta ja finanssipolitiikan mitoituksesta vaalikaudella.

Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen raportti vaalikaudelta annettiin erilliskertomuksena 
eduskunnalle joulukuussa 2018. Viraston vuosikertomukseen koottiin havaintoja useasta tarkastuk-
sesta kolmeksi teemaksi, jotka käsittelivät hyvää hallintoa, taseen ulkopuolisia valtion vastuita sekä 
riskienhallintaa ja jatkuvuuden turvaamista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n 3 momen-
tin nojalla eduskunnalle vaalirahoituksen valvontakertomuksen eli vaalikohtaisen kertomuksen 
saamistaan vaalirahoitusilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen val-
vonnassa. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2018 presidentinvaaleissa ehdokkaan 
vaali rahoituksesta annetussa laissa (273/2009) säädettyä vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulu-
jen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla. 

Tarkastusvirasto raportoi puoluelaissa (10/1969, muutettu 683/2010) säädettyjen tehtävien toteu-
tuksesta ja tarkastuksista eduskunnalle puoluelain 9 e §:n tarkoittamassa kertomuksessa helmi-
kuussa 2018.

Tarkastuskertomukset

Tilintarkastus on tarkastusviraston tarkastussuunnitelman mukaisesti raportoinut vuonna 2018 
varainhoitovuoteen 2017 kohdistuvan valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen ja antanut 62 kirjan-
pito yksikköä ja kolmea talousarvion ulkopuolista valtion rahastoa koskevat tilin tarkastus kertomukset. 
Laillisuustarkastuskertomuksia annettiin vuonna 2018 kolme.

Vuonna 2018 raportoitiin 11 tuloksellisuustarkastuskertomusta (15 kertomusta vuonna 2017), 
kolme finanssipolitiikan tarkastuskertomusta ja kolme selvitystä. Yksi tuloksellisuustarkastus rapor-
toitiin osana viraston erilliskertomusta valtion tilinpäätöksen tarkastamisesta. 

Lisäksi raportoitiin kaksi finanssipolitiikan valvonnan kertomusta. Aiemmin valmistuneiden 
tuloksellisuustarkastusten jälkiseurantaraportteja valmistui 14 ja lisäksi yksi finanssipolitiikan tarkas-
tuksen jälkiseurantaraportti.

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

Tarkastusvirasto vastaanotti vuonna 2018 yhteensä kahdeksan valtion viranomaisen tekemää ilmoi-
tusta toiminnassaan tehdystä valtion varoihin tai omaisuuteen kohdistuneesta väärinkäytöksestä (8 
ilmoitusta vuonna 2017). Tarkastusvirasto vastaanotti kertomusvuoden aikana 16 yksityis henkilöiden 
ja yhteisöjen tekemää kantelua tai kansalaiskirjettä, jotka koskivat valtiontalouden koettua epä kohtaa 
(21 kantelua tai kirjettä vuonna 2017).

1.2.2 Tarkastuksen laadunhallinta

Virastossa on yhteinen laadunhallintajärjestelmä, jonka toteuttamisesta vastaavat tarkastus yksiköt. 
Tarkastusten laadunvarmistus on olennainen osa yksiköiden tarkastusprosessia. Laadunhallinta-
järjestelmän toiminnasta raportoidaan tarkastusviraston tilinpäätöksessä, ja laadunhallinnan tulok-
sia käydään läpi säännöllisesti tilikauden aikana.

Tilintarkastus ja laillisuustarkastus

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen laadunhallinnan tavoitteena on, että kaikki tarkastukset 
suoritetaan tarkastusviraston tarkastusohjeen vaatimusten mukaisesti. Osana ohjaustehtäväänsä 
tilintarkastuspäällikkö valvoo tarkastusten tarkastusohjeen mukaisuutta. Tarkastuksen aikaisen 
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valvonnan lisäksi tilintarkastusryhmien esimiehet saivat tehtäväkseen toisessa tarkastusryhmässä 
suoritetun tilintarkastuksen laaduntarkastuksen. Suoritettu laadunvalvonta dokumentoidaan aina.

Tilintarkastuskertomusten aikataulutavoitteena oli, että vuoteen 2017 kohdistuneet ministeriöi-
den tilintarkastukset valmistuvat 4.5.2018 mennessä, muiden kirjanpitoyksiköiden tilin tarkastukset 
2.5.2018 mennessä sekä valtion tilinpäätöksen tarkastus 10.5.2018 mennessä. Tilintarkastus-
kertomukset valmistuivat tavoitteen mukaisesti. Aikataulutavoitteiden saavuttamistasoa voidaan 
pitää erittäin hyvänä. Tilintarkastuskertomukset ja niiden kokoomajulkaisu julkaistiin tarkastus-
viraston verkkosivuilla. 

Laillisuustarkastuskertomuksia annettiin kolme, ja niiden laadunhallinnassa noudatettiin pää osin 
samoja periaatteita kuin tilintarkastuskertomustenkin laadunhallinnassa. Myös laillisuus tarkastus-
kertomukset valmistuivat suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus

Tarkastusten laadun arviointia, laatutavoitteita ja arviointikriteerejä kehitetään jatkuvasti. Laatu-
tavoitteena on, että kaikki tuloksellisuustarkastukset tehdään tuloksellisuustarkastuksen ohjeen 
tai sitä tarkentavan alemman tasoisen ohjeen mukaisesti siten, että tarkastustoiminta tukee viras-
ton vaikuttavuus tavoitteita. Laatutason voi katsoa olennaisilta osin täyttäneen asetetut vaatimuk-
set. Pidemmän aikavälin tarkastelussa tarkastusten toteutuneet resurssit ylittävät lähes viidesosalla 
keski määrin suunnitellut resurssit, mikä ei vastaa tavoitetta. Tarkasteltaessa viimeisimpiä tarkastuk-
sia kehityksessä on kuitenkin tapahtunut olennaista myönteistä kehitystä.

Läpimenoaikojen poikkeamisen taustalla on vaikuttanut laatutavoitteiden korostaminen, mikä 
on aiheuttanut viivettä ja lisännyt työmäärää tarkastuksissa, kun tarkastuksia on viimeistelty laadun-
varmistusprosessissa ennakoitua enemmän ja useammin. Lisäksi määrällisten aineistojen käytön 
lisääminen tarkastuksissa on vaikeuttanut tiedonmuodostusvaiheen aikataulun suunnittelua. Mää-
rällisten aineistojen käsittely edellyttää pääsääntöisesti lupa- ja käsittelyprosessia ja sitä, että kolmas 
taho muodostaa aineiston omien aikataulujensa mukaisesti. Tarkastusresurssien käyttöä voidaan 
kohdentaa uudelleen tarkastusten aikana, kun tarkastusta pyritään suuntaamaan ajankohtaisiin tee-
moihin ja aiheisiin. Tämä johtaa osaltaan siihen, että toteutuneet henkilötyöpäivät poikkeavat suun-
nitelluista henkilötyöpäivistä.

Viraston tarkastussuunnitelmassa asetettujen strategisten laatutavoitteiden ja palvelukyky-
tavoitteiden toteutumista arvioitiin tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksi-
kössä itsearviointina sekä hyödyntämällä viraston tieteellisen neuvoston asiantuntemusta. Palvelu-
kyky tavoitteet koskivat tarkastuksen aikaista vuorovaikutusta, valtiontaloudellisen näkökulman 
esillä oloa tarkastuksissa sekä tarkastusten valmistumista suunnitellussa määräajassa ja työpäivissä.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastusvirastossa on jatkettu vuonna 2010 aloitettua vakaus- ja tehokkuusohjelmaa, jonka tar-
koituksena on toteuttaa tarkastusvirastossa valtiontalouden yleisen tilan ja toiminnan kehittämisen 
edellyttämät muutokset taloudellisesti sekä toiminnallisesti kestävällä tavalla. Tarkastusviraston teh-
tävät ja niille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet uusien tehtävien myötä, ja ne ovat vaatineet osaa-
misen kehittämistä sekä muita investointeja. Kertomusvuonna ulkoisten suoritteiden osuus teholli-
sesta työajasta – 72,1 prosenttia (72,6 prosenttia vuonna 2017) – on pysynyt edellisen vuoden tasolla. 
Ulkoisiin suoritteisiin käytettyjen henkilötyöpäivien määrä tehollisesta työajasta – 21 004 htp (21 383 
htp vuonna 2017) – on samoin pysynyt edellisen vuoden suuruisena. Henkilötyöpäivien kohdentu-
mista eri toiminnoille käsitellään taulukossa 1. 

Toiminnalliselle tehokkuudelle on asetettu tavoitteeksi, että tuloksellisuustarkastukset, finanssi-
politiikan tarkastukset ja laillisuustarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja että tar-
kastusten toteutuneet henkilötyöpäivät eivät ylitä tarkastuksen aloittamiseksi tehdyn suunnitelman 
määrää. Tilintarkastusten osalta toiminnallisena tavoitteena on, että ne valmistuvat yksikön suunni-
telmassa määriteltyyn määräaikaan mennessä. Toiminnallisen tehokkuuden arviointi esitetään koh-
dassa 3 Tulostavoitteet. 

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Ulkoisille suoritteille käytetyn työajan määrä 21 004 htp pysyi edellisen vuoden tasolla (21 383 htp 
vuonna 2017).

Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut

Taulukko 1: Tehollisen työajan kohdentuminen eri toiminnoille (työpäivää)

2017 2018

Tilintarkastus 5 9051 5 7342

Laillisuustarkastus 701 792

Tuloksellisuustarkastus 4 470 4 292

Finanssipolitiikan tarkastus 625 269

Finanssipolitiikan valvonta 599 624

Eduskuntaraportointi 178 133

Ydintoiminnan johtaminen 3 117 3 599

Muu ydintoiminta 4 883 4 358

Ydintoiminnan kehittäminen 433 865

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 472 339

Ulkoiset suoritteet yhteensä 21 383 21 004

Välillinen toiminta (tukipalvelut, hallinto) 8 073 8 119

Lomat ja muut palkalliset poissaolot yhteensä 7 197 7 478

Kokonaistyöaika 36 653 36 601

1 sisältää tilintarkastuksen yhteydessä toteutettua laillisuustarkastusta 1 872 työpäivää 
2 sisältää tilintarkastuksen yhteydessä toteutettua laillisuustarkastusta 1 141 työpäivää 





Toiminnan taloudellisuus
Tarkastusviraston ulkoisten suoritteiden hinta henkilötyöpäivää kohden nousi vuoden 2017 
yhteensä 703 eurosta kertomusvuoden 719 euroon. Ulkoisen suoritepäivän hinta nousi siten 2 
prosenttia. Viraston  toiminnan kustannukset nousivat 0,5 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

689 € 703 € 719 €

2016 2017 2018

VTV:n suoritetyöpäivän hinta

+2 %

Kustannusten kokonaiskehitys

15,16 
milj. €

2016 2017 2018

15,03 
milj. €

15,11 
milj. €

+0,5 %



Kokonaiskustannusten kohdistuminen

Tarkastus- 
ja muu 
ydintoiminta

44 %

15 %

15 %

11 %

9 %
4 % 1 %

Osuus viraston 
muista yhteisistä 
kustannuksista
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Tukitoiminta

Kiinteistökustannukset

Osuus 
hallintoyksiköstä

Vaali- 
ja puoluerahoitusvalvonta

Kokonaiskustannusten 
kohdistuminen 
eri  toiminnoille
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1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka ohjaa strategian toimeenpanoa ja edistää työyhteisön kehit-
tymistä. Henkilöstöpolitiikka pitää sisällään ne periaatteet, joilla viraston henkilöstöasioita toteute-
taan. Lisäksi virastossa laaditaan vuosittain HR-toimintasuunnitelma, jossa konkretisoidaan viraston 
HR-toimenpiteiden toteutus. Henkilöstöpolitiikalla luodaan edellytykset tarkastusviraston toimin-
nalle ja menestymiselle.

Henkilöstöpolitiikan päätavoitteet:
 – hyvä, innostava ja kilpailukykyinen työnantaja
 – luotettavaa, ammattitaitoinen ja avoin toiminta
 – tuki johtamiselle ja sen edellytyksille kaikilla tasoilla
 – huolehditaan osaamisen kehittämisestä
 – varmistetaan, että työntekijät kokevat työelämän hyväksi ja oikeudenmukaiseksi.

Vuonna 2018 jatkettiin henkilöstön yhteisiä pelisääntötyöpajoja, joiden tavoitteena on tukea viih-
tymistä uusissa monitoimitiloissa ja tilojen kehittämistä. Työpajojen lisäksi tilojen toimivuuden ja 
muokkaamisen tarvetta on kartoitettu kyselyn avulla, ja muutostoiveita on käsitelty yhdessä henki-
löstön kanssa. Havaittujen tarpeiden pohjalta on parannettu tilojen toiminnallisuutta ja käyttäjäläh-
töisyyttä. Toimitilojen kehittämisen lisäksi työskentely- ja toimintatapamuutos etenee virastossa, ja 
uudet työskentelytavat lisääntyvät arjen työssä.

Osaamisen johtamisessa on edelleen annettu paljon painoarvoa urapolkuajattelulle ja läpi työ-
uran jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Osaamisen johtamisessa painottuu niin uuden osaami-
sen hankkiminen kuin olemassa olevan osaamisen ylläpitäminen, jakaminen sekä kyvykkyyksien 
johtaminen. Osaamisen kehittämisessä on keskitytty toimintaympäristön muutosten ja uudenlais-
ten osaamisvaatimusten edellyttämiin tarpeisiin. Perinteisen koulutuksen ohella osaamista kehite-
tään räätälöityjen, sisäisten ja ulkoisten valmennusohjelmien ja yksilövalmennusten avulla. Osaa-
mista kehitetään myös henkilökierron keinoin. Virkamiesvaihtoja muihin valtion virastoihin onkin 
vuonna 2018 toteutettu ennätyksellisen paljon. Henkilöstön liikkuvuutta edistetään, jotta osaami-
nen laajenee ja syvenee. Samalla tuodaan kollegoiden ja koko viraston käyttöön uutta ammattitaitoa.

Virastossa on toimintavuoden aikana toteutettu eri uravaiheisiin pohjautuvia kehittämisohjelmia. 
Viraston ensimmäinen Askel-valmennus päättyi keväällä. Valmennukseen osallistui asiantuntijaroo-
lissa toimivia virastolaisia, jotka ovat kiinnostuneita johtotehtävistä. Valmennukseen osallistunut 
ryhmä toteutti kehittämistehtävänään nuorten asiantuntijoiden rekrytoinnin ja Visio-valmennusoh-
jelman, jossa HR on ollut tukena. Nuorten asiantuntijoiden Visio-ohjelmaan rekrytoitiin neljä työ-
uransa alussa olevaa, jotka tuovat uudenlaista ajattelua ja osaamista viraston toimintaan. Ohjelma on 
ollut ensimmäinen VTV:n trainee-tyyppinen rekrytointi- ja valmennushanke.

Osaamisen johtamisen tueksi johtoryhmissä ja esimieskokouksissa on keskusteltu kyvykkyyden 
tunnistamisesta sekä esimiehen roolista kyvykkyyden johtajana. Tarkoituksena on auttaa esimiehiä 
huomioimaan kyvykkyyttä johdettavissaan laajemmin kuin vain osaamisen osalta sekä tunnistamaan, 
hyödyntämään ja vaalimaan kyvykkyyttä. Esimiehille on lisäksi järjestetty rekrytointivalmennusta.   

Toimintavuoden aikana on lisäksi järjestetty tiimivalmennusta, eläkevalmennusta sekä valmis-
teltu virkamiesetiikkakoulutusta ja eOppiva-oppimisympäristön käyttöönottoa.
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Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut

Henkilöstömäärä, -rakenne ja -kulut

Vuoden 2018 lopussa tarkastusviraston palveluksessa oli 2,8 prosenttia enemmän henkilöstöä kuin 
vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä kasvoi samaan aikaa 0,9 prosenttia. Vuoden loppuun men-
nessä naisten osuus kasvoi 51 prosentista 52 prosenttiin koko henkilöstöstä.

Taulukko 2: Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Henkilöstömäärä 31.12. 146 143 147 2,8

Naiset 76 73 76 4,1

Miehet 70 70 71 1,4

Henkilötyövuodet 143,2 143,1 144,4 0,9

Henkilöstön keski-ikä laski edellisvuodesta 3,9 prosenttia. Vuoden lopussa 45 vuotta täyttäneiden 
osuus koko henkilöstöstä oli 57,8 prosenttia, mikä on 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Tarkastusviraston suurin ikäryhmä on 45–54-vuotiaat, johon kuuluu 29,3 prosenttia koko 
henkilöstöstä. Edellisvuonna suurin ikäryhmä oli 55–64-vuotiaat, johon kuului 30,8 prosenttia koko 
henkilöstöstä. Vuonna 2018 tähän ikäryhmään kuului 27,9 prosenttia henkilöstöstä.

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

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Koko henkilöstö 48,2 49,0 47,1 -3,9

Naiset 45,6 46,4 45,3 -2,4

Miehet 51,1 51,7 49,1 -5,0
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Kuvio 4: Henkilöstön ikärakenne
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Henkilöstön koulutustasoindeksi on 6,6. Vuoden lopussa vähintään yliopistotason tutkinnon suo-
rittaneiden osuus oli 78,9 prosenttia koko henkilöstöstä. Tutkijatason tutkinnon suorittaneiden osuus 
oli 11,6 prosenttia henkilöstöstä. 

Taulukko 4: Koulutustasoindeksi 31.12.

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Koko henkilöstö 6,6 6,7 6,6 -1,5

Naiset 6,4 6,6 6,5 -1,5

Miehet 6,9 6,8 6,7 -1,5

Henkilöstö on pääosin vakinaista. Määräaikaisen henkilöstön osuus nousi edellisen vuoden 10,5 
prosentista 12,9 prosenttiin koko henkilöstöstä.

Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Vakinaiset 125 128 128 0,0

Naiset 57 62 67 8,1

Miehet 68 66 61 -7,6

Määräaikaiset 21 15 19 26,7

Naiset 19 11 9 -18,2

Miehet 2 4 10 150,0

Osa-aikaisen henkilöstön osuus on erittäin pieni: vuoden 2018 lopussa osa-aikaisia oli 2,0 pro-
senttia koko henkilöstöstä.

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

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Kokoaikaiset 139 139 144 3,6

Osa-aikaiset 7 4 3 -25,0

Taulukko 7: Työvoimakustannukset

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi 12 308 571 11 789 172 11 958 190 1,4

Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta 73,2 % 75,5 % 74,3 % -1,6

Välilliset työvoimakustannukset 4 955 551 4 392 708 4 540 641 3,4

Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan 
palkoista

67,4 % 59,4 % 61,2 % 3,0

Lähde: Tahti-järjestelmä
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Työhyvinvointi

Työhyvinvointityössä on vuonna 2018 keskitytty tarkastusvirastosta tehdyn strategisen työh yvin-
voinnin analyysin ja suunnitelman (Tyhy 3.0) mukaiseen kehittämiseen. Strategisen hyvinvoinnin 
hanke ja sen jatkotyö keskittyvät työhyvinvoinnin kehittämiseen ennen kaikkea siitä näkökulmasta, 
että parannetaan henkilöstön tuottavuuden edellytyksiä ja edellytysten jatkuvaa seurantaa. Vuo-
den aikana käsiteltiin lisäksi syksyn 2017 työilmapiirikyselyn (ParTy) tuloksia useissa eri kokoon-
panoissa. Esimiehet ovat omissa ryhmissä käyneet kyselyn tulokset läpi sekä määrittäneet johdetta-
viensa kanssa omalle ryhmälle kohdennettuja toimenpiteitä ja tavoitteita. 

Työhyvinvoinnin edistämiseksi uudistettiin tarkastusviraston aktiivisen tuen malli sekä ohje häi-
rinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisystä ja käsittelystä. Työhyvinvointipäivä järjestettiin 
alkusyksyllä Klippanilla, jossa teemoina olivat aivojen merkitys hyvinvoinnille, itsensä johtaminen, 
psykologinen sopimus sekä sisäinen motivaatio. Urheilullisemmissa tunnelmissa hyvinvointia hoi-
dettiin viraston yhteisessä virkistyspäivässä Kisakallion urheiluopistossa. 

Työntekijöiden työkykyä tuetaan järjestämällä työfysioterapeutin yksilöllisiä ergonomiaohjausk-
äyntejä. Käyntien tarkoituksena on antaa työntekijöille ohjeita työpisteen ergonomian hallintaan 
uusissa toimitiloissa ja etätyössä.

Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä on tuettu tarjoamalla mahdollisuus käyt-
tää toimitalon kuntosalia ja ryhmäliikuntasalia sekä järjestämällä ohjattuja kahvakuulatreenejä. Hen-
kilöstöllä on käytössä hyvinvointihuone, ja työasemiin on asennettu taukoliikuntaohjelma. 

Sekä henkilöstön lähtö- että tulovaihtuvuus lisääntyivät edellisvuodesta. Toisen työnantajan palve-
lukseen siirtyi 2,8 prosenttia vuoden 2017 lopussa palveluksessa olleesta henkilöstöstä. Tämä oli 1,3 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017. Eläkkeelle siirtyneitä oli sen lisäksi 4,9 prosenttia, 
joka oli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän.

Taulukko 8: Vaihtuvuus ja muu työhyvinvointi

2016 2017 2018

Lähtövaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä) 5,3 % 4,1 % 16,0 %

Tulovaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä) 4,0 % 9,6 % 17,0 %

Sairauspoissaolot (pv/htv) 4,4 6,6 8,1

Työterveyspalvelujen kustannukset nettona (€/htv) 1 228 € 873 € 712 €

Osaamisen kehittämiseen käytetty aika on lisääntynyt hieman vuodesta 2017. Vuonna 2018 kou-
lutukseen käytettiin 8,6 htp/htv. Osaamisen kehittämiseen käytetyn ajan väheneminen vuodesta 
2016 johtuu osittain koulutukseen käytetyn ajan kirjaustavan muutoksesta. 30.9.2016 asti osaami-
sen kehittämisessä huomioitiin myös koulutuksiin kuuluviin ennakko- ja välitehtäviin käytetty aika.

Taulukko 9: Koulutus ja kehittäminen

2016 2017 2018 Vuosimuutos-%

Koulutukseen osallistuminen (euroa/htv)1 1 546 € 1 777 € 1 622 € -8,7

Koulutukseen osallistuminen (työpäivät/htv)1 11,8 6,3 8,6 36,5

1 Ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia eikä omaehtoista ammattitaidon kehittämistä.
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1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne 

Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna rahoituksessa ei tapahtunut muutoksia. Tarkastusviraston 
menot katettiin viraston toimintamenomomentilta 21.40.01 ja arvonlisäveromenot momentilta 21.40.29. 

1.5.2 Talousarvion toteutuminen 

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 toimintamenoihin 14 937 000 000 euroa (15 325 000 
euroa vuonna 2017). Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2 251 536 euroa, joka on 
191 147 euroa edellisen vuoden siirtyvää erää suurempi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 
2018 arvonlisäveromenoihin 590 000 euroa, jonka käyttö oli 510 517 euroa. 

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Tarkastusviraston toiminnan kulut laskivat vuoteen 2017 verrattuna 1,0 prosenttia. Tarkastus viraston 
kuluista vuonna 2018 oli henkilöstökuluja 77,5 prosenttia (74,4 prosenttia vuonna 2017). Henkilöstö-
kulut nousivat 3,1 prosenttia (laskivat 4,2 prosenttia vuonna 2017). Henkilöstökulujen jälkeen seu-
raavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 12,3 prosenttia (11,7 prosentti vuonna 2017) ja 
vuokrat 4,3 prosenttia (6,4 prosentti vuonna 2017). Vuokrat laskivat 32 prosenttia ja 313 000 euroa 
vuoteen 2017 verrattuna

1.5.4 Tase 

Tarkastusviraston taseessa ei ole olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen 2017 verrattuna.
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Valtiontalouden tarkastusvirastossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistus-
lausuma valmisteltiin siten, että kukin yksikkö laati itsearvioinnin. Sen pohjalta Johdon tuki -yksikkö 
laati kokonaisarvion. Itsearviointi tehtiin tarkastusvirastossa laadittuun arviointikehikkoon, joka 
perustuu valtiovarain controller -toiminnon suosituksena antamaan niin sanottuun suppeaan arviointi-
kehikkoon. Arvioitavia osa-alueita ovat olleet sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, tavoit-
teiden asettaminen, riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, kontrollit (valvontatoimenpiteet), 
tiedonkulku ja informaation käytettävyys sekä seuranta. 

Lausuman valmistelussa on otettu huomioon sisäisen tarkastuksen havainnot sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan tilasta sekä vuonna 2018 toteutetun SAI PMF -itsearvioinnin tulokset. Valtion-
talouden tarkastusviraston johto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan täyttävän niille sääde-
tyt vaatimukset. Johdon arvioinnin mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asian mukaisia 
ja riittäviä.

Kokonaisriskinäkökulman ja tarkastussuunnitelman yhteyttä vahvistettiin. Digitalisaatioon ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon liittyvät riskikartoitukset laadittiin tarkastus-
suunnitelman valmistelun yhteydessä. Tarkastustyön kohdentamista tuodaan läpinäkyvästi esiin 
strategiassa määriteltyjen, tarkastustyötä ohjaavien yleisten suuntaamisperiaatteiden sekä vuosit-
taisessa suunnittelussa päivitettävien näkökulmien ja painopisteiden avulla. 

Tarkastustoimintaan ja tarkastusten sisällölliseen suunnitteluun liittyvä riskien tunnistaminen, 
arviointi ja hallinta ovat hyvällä tasolla, ja viraston hankintamenettelyjen riskienhallinta on riittä-
vää. Tarkastusviraston operatiivisia riskejä tulisi kuitenkin tarkentaa ja riskienhallintapolitiikka vii-
meistellä. Vuonna 2018 tarkastusvirastossa on ollut käynnissä oman toiminnan riskienhallinnan 
kehittäminen.

Tarkastusvirastossa on ollut käynnissä viraston strategiatyö sekä johtamismalliuudistus, joiden 
on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. Uuden strategian ja johtamismalliuudistuksen avulla 
pyritään vastaamaan toimintaympäristön ja tiedon hyödyntäjien odotusten muutoksiin ja vahvista-
maan henkilöstön osaamisen tukemista ja kyvykkyyksien kehittymistä. Johtamisessa panostetaan 
toiminta mallien uudistamiseen, projektoinnissa tehtävien tarkempaan määrittelyyn ja selkeämpään 
tavoitteiden asettamiseen, aikataulutukseen ja priorisointiin.

Vuonna 2019 keskeisimmät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ovat seuraavat:
 – Viimeistellään valtiovarain controllerin suosituksen mukaisesti valtionhallinnon riskien hallinta-

politiikka malliin perustuva viraston riskienhallintapolitiikka. Tämän lisäksi arvioidaan oman 
toiminnan merkittävimmät operatiiviset riskit.

 – Organisaatio- ja johtamismalliuudistuksen myötä päivitetään taloussääntö ja viraston muut kes-
keiset määräykset ja ohjeet vuoden 2019 aikana.

 – Vahvistetaan edelleen henkilöstön sitoutumista yhdessä tekemiseen. Yhdenmukaisten toiminta-
tapojen ja yhtenäisten prosessien avulla kehitetään vuorovaikutusta sekä sisäistä viestintää.

 – Varmistetaan, että tarkastusvirastossa on osaava ja kehittyvä henkilöstö. Investoidaan koulutuk-
seen, uusien työtapojen ja menetelmien oppimiseen ja virkamiesvaihtoon.

 – Kehitetään viraston toiminnan kokonaissuunnittelua ja sen toteutumisen seurantaa viraston 
uuden organisaatio- ja johtamismallin mukaisesti. 

 – Tilataan ja annetaan toimeksi IFI-toiminnan ulkoinen vertaisarviointi.
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 – Jatketaan viraston oman tietosuojan kehitystyötä ja läheistä tietoturva- ja tieto suojayhteistyötä 
muun muassa eduskunnan ja sen muiden erillisvirastojen kanssa. Tietoturvallisuuden paino-
pisteitä ovat tietosuoja-asetuksen ja uuden tietosuojalain vaatimusten sekä julkishallinnon joulu-
kuussa 2018 julkaistujen pilvipalvelujen käyttölinjausten huomioonottaminen. Edelleen jatke-
taan myös toimitilojen turvakäytäntöjen kehittämistä, ICT-laitteiden tietoturva ohjeistuksen
päivittämistä, tietojärjestelmien käyttäjätietojen katselmointeja ja tarpeettomien tieto aineistojen 
poistoja.

Helsingissä, 14.2.2019

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja

Jenni Leppälahti
suunnittelupäällikkö
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1.7 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Ei havaittuja väärinkäytöksiä.



Viraston johtoryhmä ja työntekijöiden edustajat vuonna 2018

Kuvassa vasemmalta oikealle: hallintojohtaja Mikko Koiranen, tilintarkastusassistentti Tomi Hallamaa, 
 atk-suunnittelija Juha Kalliomäki, pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, johtava tuloksellisuustarkastaja Sami 
Vuorinen, tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola, viestinnän asiantuntija Tiina Palomäki ja ylijohtaja 
Marko Männikkö

Kuvasta puuttuu kertomusvuonna ylijohtajana toiminut Marjatta Kimmonen.



Viraston johtoryhmä vuonna 2018

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimi kausi kestää kuusi vuotta. 
 Pää johtaja Tytti Yli-Viikarin toimikausi alkoi 1.1.2016. 

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

Johdon tuen yksikkö

Johdon tuki -yksikkö koostuu suunnittelu-, asiakkuudet- ja sidosryhmät- sekä viestintätoiminnoista. 

Toiminnoista vastaavat suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, strategiapäällikkö Pirkko Lahdelma ja 
 viestintäpäällikkö Tuovi Rautjoki.

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen 
Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen  yksikkö

Yksikön tehtävänä on toteuttaa viraston tarkastussuunnitelmassa päätetyt tilintarkastukset ja 
laillisuus tarkastukset. Yksikkö tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden, muiden kirjanpitoyksiköiden 
sekä kolmen talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätökset ja laatii niistä tilintarkastus-
kertomukset. Toiminnallaan yksikkö varmistaa, että valtion talousarviota noudatetaan ja että tilin-
päätöksissä esitetään oikeat ja riittävät tiedot. Yksikössä valmistuu vuosittain myös 2–4 laillisuus-
tarkastusta.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö käsittelee lisäksi puoluelain ja vaalirahoituslain 
mukaiset asiat, ja valmistelee eduskunnalle annettavat puoluerahoituksen ja vaalirahoituksen valvonta-
kertomukset sekä toimii vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiantuntijana.

Ylijohtaja Marko Männikkö  
Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö

Yksikkö on jaettu tarkastettavien hallinnonalojen mukaan kolmeen tarkastusryhmään, joista yhteen 
kuuluu finanssipolitiikan valvonta. Tarkastuskohteista päätetään viraston tarkastussuunnitelmassa, ja 
kohdentaminen perustuu viraston strategiaan sekä systemaattiseen riskianalyysiin.

Tuloksellisuustarkastuksia valmistuu 12–15 vuodessa. Tuloksellisuustarkastus tarkastaa valtion 
talouden hoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että 
valtion taloudenhoito on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tarkastus kohdistuu sellaiseen toimin-
taan, jolla on olennaista merkitystä valtiontaloudelle, kuten toiminnan vaikutuksiin ja tehokkuuteen,  
organisaatio rakenteisiin ja rahoitusjärjestelmiin sekä toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen.

Finanssipolitiikan tarkastuksia valmistuu 1–2 vuodessa. Tavoitteena on varmistua finanssipolitiikkaa 
koskevan päätöksenteon hyvistä edellytyksistä. Tarkastus kohdistuu finanssipolitiikan päätöksenteon 
tietoperustan luotettavuuteen,  finanssipolitiikan hallintavälineiden toimivuuteen sekä tavoitteiden saa-
vuttamiseen. Finanssipolitiikan tarkastus tarkastaa muun ohella, onko valtion taloudellisesta asemasta 
sekä julkisen talouden kestävyydestä annettu oikea ja riittävä kuva.

Yksikön tehtäviin kuuluu myös finanssipolitiikan valvonta, jonka tuloksista raportoidaan kahdesti 
vuodessa. Finanssipolitiikan valvonta arvioi julkisen talouden hoitoa ja valvoo kansallisten sekä EU:n 
finanssi politiikan sääntöjen noudattamista.

Hallintojohtaja Mikko Koiranen 
Hallintoyksikkö

Tarkastusviraston hallintoyksikön tehtävänä on hoitaa viraston yleis- ja henkilöstöhallintoa sekä ICT-
palveluja. Tehtäviin kuuluvat muun muassa taloushallinto, HR-toiminnot, hankinta-asiat, kulunvalvonta, 
turvallisuus- ja työsuojeluasiat sekä asiakirjahallinto.

Hallintoyksikössä valmistellaan yhteistyössä tarkastuksen yksiköiden kanssa viraston toiminta- ja 
talous suunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus, annetaan oikeudellista neuvontaa 
sekä tuetaan ja avustetaan muita yksiköitä niiden tehtävien hoitamisessa. Hallintoyksikössä huolehdi-
taan, että palvelusuhteet, työympäristö, työvälineet ja tietojärjestelmät vastaavat viraston ja henkilö-
kunnan tarpeita.
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2 Talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun 
numero ja nimi

Tilinpäätös  
2017

Talousarvio 
2018  

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös 
2018

Vertailu 
 Tilinpäätös – 

Talousarvio

Toteuma 
%

12. Sekalaiset tulot 0,00 5 555 5 555,00 0,00 100 %

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 0,00 5 555 5 555,00 0,00 100 %

Tuloarviotilit yhteensä 0,00 5 555 5 555,00 0,00 100 %

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi 
ja määrärahalaji

Tilinpäätös  
2017

Talousarvio 
2018  

(TA + LTA:t)

Talousarvion 2018 määrahojen

käyttö  
vuonna 

2018

siirto  
seuraavalle 

vuodelle

21. Eduskunta 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47

21.40.01. Valtiontalouden tarkastusviraston 
toimintamenot(siirtomääräraha 2v) 15 325 000,00 14 937 000 12 685 463,53 2 251 536,47

21.40.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 648 466,00 510 517 510 517,38

Määrärahatilit yhteensä 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47

Tilinpäätös 
2018

Vertailu 
Talousarvio –  

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä  
vuosilta  

siirtyneet

Käytettävissä 
vuonna 

2018

Käyttö vuonna 
2018

(pl. peruutukset)

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle

15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

14 937 000,00 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

510 517,38 0,00

15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei esitettävää.
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi 
ja määrärahalaji

Tilinpäätös  
2017

Talousarvio 
2018  

(TA + LTA:t)

Talousarvion 2018 määrahojen Tilinpäätös 
2018

Vertailu 
Talousarvio –  

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä  
vuosilta  

siirtyneet

Käytettävissä 
vuonna 

2018

Käyttö vuonna 
2018

(pl. peruutukset)

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle

15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

14 937 000,00 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

510 517,38 0,00

15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

käyttö  
vuonna 

2018

siirto  
seuraavalle 

vuodelle

21. Eduskunta 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47

21.40.01. Valtiontalouden tarkastusviraston 
toimintamenot(siirtomääräraha 2v) 15 325 000,00 14 937 000 12 685 463,53 2 251 536,47

21.40.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 648 466,00 510 517 510 517,38

Määrärahatilit yhteensä 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47
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3 Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

Toiminnan tuotot

Muut toiminnan tuotot 5 550,00 5 550,00 1 620,00 1 620,00

Toiminnan kulut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 291 497,72 650 124,44

Henkilöstökulut 11 419 448,00 11 076 695,41

Vuokrat 638 750,94 952 181,96

Palvelujen ostot 1 811 358,99 1 745 815,74

Muut kulut 585 407,04 -14 746 462,69 454 747,91 -14 879 565,46

Jäämä I -14 740 912,69 -14 877 945,46

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 5,01 0,00

Rahoituskulut -80,16 -75,15 0,00 0,00

Jäämä II -14 740 987,84 -14 877 945,46

Jäämä III -14 740 987,84 -14 877 945,46

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista

Suoritetut arvonlisäverot 510 517,38 -510 517,38 648 466,00 -648 466,00

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -15 251 505,22 -15 526 411,46
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4 Tase

1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

VASTAAVAA

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 830,00 0,00

Muut lyhytaikaiset saamiset 332,22 2 162,22 3 758,46 3 758,46

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 2 162,22 3 758,46

Vastaava yhteensä 2 162,22 3 758,46

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Valtion pääoma

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

Edellisten tilikausien pääoman muutos -2 276 802,66 -2 373 533,48

Pääoman siirrot 15 282 509,04 15 623 142,28

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -15 251 505,22 -3 065 451,86 -15 526 411,46 -3 096 455,68

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Ostovelat 228 717,44 267 162,72

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 246 672,04 255 373,27

Edelleen tilitettävät erät 238 614,87 229 639,03

Siirtovelat 2 353 409,73 2 348 039,12

Muut lyhytaikaiset velat 200,00 3 067 614,08 0,00 3 100 214,14

Vieras pääoma yhteensä 3 067 614,08 3 100 214,14

Vastattavaa yhteensä 2 162,22 3 758,46
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5 Liitetiedot

Liite 1  Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

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

Tarkastusvirastolla ei ole käyttöomaisuutta eikä poistettavaa. 

Poistoaika on atk-ohjelmien ja -laitteiden kohdalla kolme vuotta, virka-auton kohdalla seitsemän vuotta 
sekä kaikkien muiden koneiden, laitteiden ja toimistokalusteiden kohdalla viisi vuotta. Tarkastus-
virastolla ei ole kansallisomaisuutta.

Toiminnan tuotoissa tuotot sisältävät käytöstä poistetun omaisuuden myyntitulot.

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

Taseen vieraassa pääomassa olevat lyhytaikaiset siirtovelat sisältävät lomapalkkavelan ja muut siirto-
velat.

Valtiontalouden tarkastusviraston liikekirjanpidossa kirjausperusteena on maksuperusteen mukai-
nen kirjaus. Tilinpäätöksessä kirjaukset on oikaistu suoriteperusteen mukaisiksi.

Eduskunnan virkaehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020  (9.5.2018) on sopimuksen 6 §:ssä 
kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja 
palvelus suhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkan-
maksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a kuukausipalkasta. Kerta-
erää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.

Liite 2  Nettoutetut tulot ja menot

Tarkastusvirastolla ei ole päättyneen varainhoitovuoden aikana kirjanpitoyksikön kirjanpidossa netto-
budjetoituja momentteja, joille on talousarviossa merkitty nettotuloa tai myönnetty nettomäärärahaa.

Liite 3  Arviomäärärahojen ylitykset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 3.

Liite 4  Peruutetut siirretyt määrärahat

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

2018 2017

Henkilöstökulut 9 722 422,64 9 474 705,42

Palkat ja palkkiot 9 723 688,82 9 578 284,94

Tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Lomapalkkavelan muutos -1 266,18 -103 579,52

Henkilöstösivukulut 1 697 025,36 1 601 989,99

Eläkekulut 1 584 927,39 1 526 288,97

Muut henkilöstösivukulut 112 097,97 75 701,02

Yhteensä 11 419 448,00 11 076 695,41

Johdon palkat ja palkkiot *), josta 477 273,11 543 653,44

- tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 189 015,75 165 310,40

Johto 5 042,00 5 747,20

Muu henkilöstö 183 973,75 159 563,20

*) Ei sisällä henkilöstösivukuluja

Liite 6  Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.

Liite 7  Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7. 

Liite 8  Rahoitustuotot- ja kulut

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8. 

Liite 9  Talousarviotaloudesta annetut lainat 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 9.

Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 10. 

Liite 11  Taseen rahoituserät ja velat 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.
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Liite 12 Valtion takaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Kirjanpitoyksiköllä ei ole takauksia ja takuita.

Muut monivuotiset vastuut

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintameno määrärahat perusteella 
tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€ Talousarvio-
menot 

2018

Määräraha-
tarve 
2019

Määräraha-
tarve 
2020

Määräraha-
tarve 
2021

Määräraha- 
tarve 

myöhemmin

Määräraha- 
tarve 

yhteensä

Tavanomaiset sopimukset 
ja sitoumukset yhteensä

608 449,00 625 192,08 625 192,08 625 192,08 1 875 576,24 3 751 152,48

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toiminta menomäärärahat 
perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€ Talousarvio-
menot 

2018

Määräraha-
tarve 
2019

Määräraha-
tarve 
2020

Määräraha-
tarve 
2021

Määräraha- 
tarve 

myöhemmin

Määräraha- 
tarve 

yhteensä

Muut sopimukset 
ja  sitoumukset yhteensä

Muut monivuotiset vastuut 
yhteensä

608 449,00 625 192,08 625 192,08 625 192,08 1 875 576,24 3 751 152,48

Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 13.

Liite 14 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 14.

Liite 15 Velan muutokset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15.

Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 16.

Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Tarkastusviraston tilinpäätöksestä on annettu oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöslaskelmissa ja  niiden 
liitteenä annetuissa tiedoissa sekä toimintakertomuksessa. 

Tarkastusvirastossa ei ole havaittu väärinkäytöksiä eikä rikoksia.
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6 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 14. helmikuuta 2019.

Helsingissä, 14.2.2019

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja

Mikko Koiranen
hallintojohtaja



Liite 1: Työajan käyttö yksiköittäin 1.1.–31.12.2018
(projektin kotipaikan mukaan)

Ydintoiminta tarkastuslajeittain ja toiminnoittain VTV yhteinen % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %
Tilintarkastus 0 0,0 % 5 734 48,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 734 19,7 %
Laillisuustarkastus 0 0,0 % 792 6,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 792 2,7 %
Tuloksellisuustarkastus 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 41,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 14,7 %
Finanssipolitiikan tarkastus 0 0,0 % 1 0,0 % 269 2,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 269 0,9 %
Finanssipolitiikan valvonta 0 0,0 % 0 0,0 % 624 6,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 624 2,1 %
Eduskuntaraportointi 0 0,0 % 14 0,1 % 29 0,3 % 89 2,8 % 0 0,0 % 133 0,5 %
Ydintoiminnan johtaminen 329 100,0 % 1 351 11,4 % 1 038 10,0 % 547 16,9 % 333 9,8 % 3 599 12,4 %
Muu ydintoiminta 0 0,0 % 1 060 9,0 % 2 396 23,1 % 901 27,9 % 2 0,1 % 4 358 15,0 %
Ydintoiminnan kehittäminen 0 0,0 % 489 4,1 % 346 3,3 % 19 0,6 % 11 0,3 % 865 3,0 %
Tarkastus- ja muu ydintoiminta yhteensä 329 100,0 % 9 441 79,9 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 20 666 71,0 %
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 0,0 % 339 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 339 1,2 %
Ydintoiminta yhteensä 329 100,0 % 9 780 82,7 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 21 004 72,1 %

THTV
Ulkoiset suoritteet tehollisesta työajasta 329 1,1 % 9 780 33,6 % 8 993 30,9 % 1 555 5,3 % 347 1,2 % 21 004 72,1 % 116,69

Jakaja 180

Tukitoiminta VTV yht. % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %
Yleishallinto ja johtaminen 0 0,0 % 1 077 9,1 % 924 8,9 % 614 19,0 % 526 15,5 % 3 141 10,8 %
Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 0,3 % 71 2,1 % 79 0,3 %
Henkilöstöhallinto 0 0,0 % 180 1,5 % 87 0,8 % 16 0,5 % 570 16,8 % 852 2,9 %
Koulutus 0 0,0 % 745 6,3 % 325 3,1 % 85 2,6 % 78 2,3 % 1 233 4,2 %
Taloushallinto 0 0,0 % 0 0,0 % 10 0,1 % 0 0,0 % 113 3,4 % 123 0,4 %
Matkustus 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 0 0,0 % 28 0,8 % 30 0,1 %
Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja turvallisuus 0 0,0 % 10 0,1 % 2 0,0 % 0 0,0 % 583 17,2 % 596 2,0 %
Tietohallinto 0 0,0 % 0 0,0 % 7 0,1 % 0 0,0 % 823 24,3 % 830 2,9 %
Tiedon hallinta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,1 % 202 6,0 % 204 0,7 %
Viestintä 0 0,0 % 27 0,2 % 3 0,0 % 935 28,9 % 9 0,3 % 975 3,3 %
Kiinteistöhallinta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
Toimistopalvelut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 0,5 % 16 0,1 %
Muut tukitoiminnot 0 0,0 % 2 0,0 % 0 0,0 % 17 0,5 % 19 0,6 % 39 0,1 %
Tukitoiminta yhteensä 0 0,0 % 2 042 17,3 % 1 361 13,1 % 1 678 51,9 % 3 038 89,8 % 8 119 27,9 %

Sisäiset suoritteet tehollisesta työajasta 0 0,0 % 2 042 7,0 % 1 361 4,7 % 1 678 5,8 % 3 038 10,4 % 8 119 27,9 %
THTV

Tehollinen työaika yhteensä 329 1,1 % 11 822 40,6 % 10 355 35,6 % 3 233 11,1 % 3 385 11,6 % 29 123 100,0 % 161,8
Jakaja 180

Poissaolot VTV yht. % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %
Palkalliset lomat 36 100,0 % 2 094 73,9 % 2 083 68,2 % 398 65,5 % 593 62,5 % 5 204 69,6 %
Sairauspoissaolot 0 0,0 % 436 15,4 % 452 14,8 % 115 19,0 % 320 33,7 % 1 322 17,7 %
Muut palkalliset poissaolot 0 0,0 % 159 5,6 % 379 12,4 % 94 15,5 % 7 0,8 % 640 8,6 %
Lomarahan vaihtovapaa 0 0,0 % 143 5,0 % 141 4,6 % 0 0,0 % 29 3,1 % 313 4,2 %
Lomarahat, lomakorvaukset 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Poissaolot yhteensä 36 100,0 % 2 832 100,0 % 3 053 100,0 % 608 100,0 % 949 100,0 % 7 478 100,0 %

THTV
Kokonaistyöaika yhteensä 365 1,0 % 14 654 40,0 % 13 408 36,6 % 3 841 10,5 % 4 334 11,8 % 36 601 100,0 % 203,3

Jakaja 180



Ydintoiminta tarkastuslajeittain ja toiminnoittain VTV yhteinen % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %
Tilintarkastus 0 0,0 % 5 734 48,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 734 19,7 %
Laillisuustarkastus 0 0,0 % 792 6,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 792 2,7 %
Tuloksellisuustarkastus 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 41,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 14,7 %
Finanssipolitiikan tarkastus 0 0,0 % 1 0,0 % 269 2,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 269 0,9 %
Finanssipolitiikan valvonta 0 0,0 % 0 0,0 % 624 6,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 624 2,1 %
Eduskuntaraportointi 0 0,0 % 14 0,1 % 29 0,3 % 89 2,8 % 0 0,0 % 133 0,5 %
Ydintoiminnan johtaminen 329 100,0 % 1 351 11,4 % 1 038 10,0 % 547 16,9 % 333 9,8 % 3 599 12,4 %
Muu ydintoiminta 0 0,0 % 1 060 9,0 % 2 396 23,1 % 901 27,9 % 2 0,1 % 4 358 15,0 %
Ydintoiminnan kehittäminen 0 0,0 % 489 4,1 % 346 3,3 % 19 0,6 % 11 0,3 % 865 3,0 %
Tarkastus- ja muu ydintoiminta yhteensä 329 100,0 % 9 441 79,9 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 20 666 71,0 %
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 0,0 % 339 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 339 1,2 %
Ydintoiminta yhteensä 329 100,0 % 9 780 82,7 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 21 004 72,1 %

THTV
Ulkoiset suoritteet tehollisesta työajasta 329 1,1 % 9 780 33,6 % 8 993 30,9 % 1 555 5,3 % 347 1,2 % 21 004 72,1 % 116,69

Jakaja 180

Tukitoiminta VTV yht. % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %
Yleishallinto ja johtaminen 0 0,0 % 1 077 9,1 % 924 8,9 % 614 19,0 % 526 15,5 % 3 141 10,8 %
Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 0,3 % 71 2,1 % 79 0,3 %
Henkilöstöhallinto 0 0,0 % 180 1,5 % 87 0,8 % 16 0,5 % 570 16,8 % 852 2,9 %
Koulutus 0 0,0 % 745 6,3 % 325 3,1 % 85 2,6 % 78 2,3 % 1 233 4,2 %
Taloushallinto 0 0,0 % 0 0,0 % 10 0,1 % 0 0,0 % 113 3,4 % 123 0,4 %
Matkustus 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 0 0,0 % 28 0,8 % 30 0,1 %
Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja turvallisuus 0 0,0 % 10 0,1 % 2 0,0 % 0 0,0 % 583 17,2 % 596 2,0 %
Tietohallinto 0 0,0 % 0 0,0 % 7 0,1 % 0 0,0 % 823 24,3 % 830 2,9 %
Tiedon hallinta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,1 % 202 6,0 % 204 0,7 %
Viestintä 0 0,0 % 27 0,2 % 3 0,0 % 935 28,9 % 9 0,3 % 975 3,3 %
Kiinteistöhallinta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
Toimistopalvelut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 0,5 % 16 0,1 %
Muut tukitoiminnot 0 0,0 % 2 0,0 % 0 0,0 % 17 0,5 % 19 0,6 % 39 0,1 %
Tukitoiminta yhteensä 0 0,0 % 2 042 17,3 % 1 361 13,1 % 1 678 51,9 % 3 038 89,8 % 8 119 27,9 %

Sisäiset suoritteet tehollisesta työajasta 0 0,0 % 2 042 7,0 % 1 361 4,7 % 1 678 5,8 % 3 038 10,4 % 8 119 27,9 %
THTV

Tehollinen työaika yhteensä 329 1,1 % 11 822 40,6 % 10 355 35,6 % 3 233 11,1 % 3 385 11,6 % 29 123 100,0 % 161,8
Jakaja 180

Poissaolot VTV yht. % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %
Palkalliset lomat 36 100,0 % 2 094 73,9 % 2 083 68,2 % 398 65,5 % 593 62,5 % 5 204 69,6 %
Sairauspoissaolot 0 0,0 % 436 15,4 % 452 14,8 % 115 19,0 % 320 33,7 % 1 322 17,7 %
Muut palkalliset poissaolot 0 0,0 % 159 5,6 % 379 12,4 % 94 15,5 % 7 0,8 % 640 8,6 %
Lomarahan vaihtovapaa 0 0,0 % 143 5,0 % 141 4,6 % 0 0,0 % 29 3,1 % 313 4,2 %
Lomarahat, lomakorvaukset 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Poissaolot yhteensä 36 100,0 % 2 832 100,0 % 3 053 100,0 % 608 100,0 % 949 100,0 % 7 478 100,0 %

THTV
Kokonaistyöaika yhteensä 365 1,0 % 14 654 40,0 % 13 408 36,6 % 3 841 10,5 % 4 334 11,8 % 36 601 100,0 % 203,3

Jakaja 180
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Liite 2: Loppusuoritteet vuonna 2018

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset

K 1/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puolue rahoituksen valvon-
nasta 2017 

K 17/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle  valtion vuoden 2017 
tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta 

K 19/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018 

K 20/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 
2018 presidentinvaalissa

K 21/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssi politiikan 
valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015–2018

Tarkastuskertomukset

Tilintarkastus

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia     45/53/2017

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia      46/53/2017

Ulkoministeriön hallinnonala

Ulkoministeriö       47/53/2017

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö      48/53/2017
Oikeusrekisterikeskus      49/53/2017
Rikosseuraamuslaitos      50/53/2017
Syyttäjälaitos       51/53/2017
Ulosottolaitos       52/53/2017

Sisäministeriön hallinnonala

Sisäministeriö       53/53/2017
Hätäkeskuslaitos      54/53/2017
Maahanmuuttovirasto      55/53/2017



41

Pelastusopisto       56/53/2017
Poliisihallitus       57/53/2017
Rajavartiolaitos       58/53/2017
Suojelupoliisi       59/53/2017

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusministeriö      60/53/2017
Puolustushallinnon rakennuslaitos    61/53/2017
Puolustusvoimat       62/53/2017

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriö      63/53/2017
Ahvenanmaan valtionvirasto     64/53/2017
Etelä-Suomen aluehallintovirasto     65/53/2017
Rahoitusvakausvirasto      66/53/2017
Tilastokeskus       67/53/2017
Tulli        68/53/2017
Valtiokonttori       69/53/2017
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    70/53/2017
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus  71/53/2017
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori   72/53/2017
Verohallinto       73/53/2017
Väestörekisterikeskus      74/53/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriö     75/53/2017
Kansallisarkisto       76/53/2017
Museovirasto       77/53/2017
Opetushallitus       78/53/2017
Suomen Akatemia      79/53/2017
Suomenlinnan hoitokunta     80/53/2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriö     81/53/2017
Elintarviketurvallisuusvirasto     82/53/2017
Luonnonvarakeskus      83/53/2017
Maanmittauslaitos      84/53/2017
Maaseutuvirasto       85/53/2017

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriö     86/53/2017
Ilmatieteen laitos      87/53/2017
Liikennevirasto       88/53/2017
Liikenteen turvallisuusvirasto     89/53/2017
Viestintävirasto       90/53/2017
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Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriö     91/53/2017
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 92/53/2017
Energiavirasto       93/53/2017
Geologian tutkimuskeskus     94/53/2017
Innovaatiorahoituskeskus Tekes     95/53/2017
Kilpailu- ja kuluttajavirasto     96/53/2017
Patentti- ja rekisterihallitus     97/53/2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto     98/53/2017

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriö     99/53/2017
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus   100/53/2017
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto   101/53/2017
Säteilyturvakeskus      102/53/2017
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos     103/53/2017

Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriö      104/53/2017
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    105/53/2017
Suomen ympäristökeskus     106/53/2017

Valtion tilinpäätös

Valtion tilinpäätös      107/53/2017

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto      108/53/2017
Valtion televisio- ja radiorahasto     109/53/2017
Öljysuojarahasto       110/53/2017

Laillisuustarkastus

3/2018   Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä
10/2018   Yliopistojen valtionrahoitus
18/2018   Verolainsäädännön selkeys

Finanssipolitiikan valvonta

7/2018   Finanssipolitiikan valvonnan arvio valtiovarainministeriön makroennusteiden   
  luotettavuudesta – Tarkastelussa BKT-kasvun, työttömyysasteen ja inflaation   
  suhdanne-ennusteet vuosille 1976–2016
12/2018   Finanssipolitiikan valvonnan raportti kevät 2018
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Finanssipolitiikan tarkastus

4/2018  Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut
6/2018  Kuntatalouden ohjaus
19/2018  Veromuutosten ja verotukien vaikutusarvioinnit

Tuloksellisuustarkastus

1/2018  Metsähallituksen toiminta valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa
2/2018  Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotouttaminen
5/2018  Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano
8/2018  Yrittäjäkoulutus osana ammatillista työvoimakoulutusta
9/2018  Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa
13/2018  Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet – Esimerkkinä läpäisyn   
  tehostamis ohjelma 2011–2014
14/2018  Valtion liiketoiminnan järjestäminen
15/2018  Kotoutumiskoulutus
16/2018  Valtion rahastojen pääoman hoito
17/2018  Valtioneuvoston biotalousstrategian valmistelu
20/2018  Valtionhallinnon riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus

Selvitykset

1/2018  Teolliset symbioosit esimerkkinä kansallisen materiaalitehokkuusohjelman    
  toteuttamisesta
2/2018  Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA)  
  päätöksentekoa tukevan toiminnan organisointi 
3/2018  Viranomaisyhteistyö – erityisesti sisäministeriön hallinnonalalla 

Jälkiseurantaraportit

Energian tukeminen, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (10/2014)
Energian tukeminen, Verohallinto (10/2014)
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma (18/2012)
Julkishallinnon asiakasneuvonta- ja puhelinpalvelut (5/2016)
Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (3/2014)
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä (14/2014)
Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen (175/2008)
Makroennusteiden luotettavuus (11/2016)
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt (4/2015)
Solidium Oy (6/2015)
Sosiaalimenojen kehitysarviot (1/2017)
Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus (16/2015)
Sähköiset työvoimapalvelut (8/2015)
Uusintarikollisuuden vähentäminen rangaistusaikana ja sen jälkeen (18/2016)
Valtion maksupolitiikka (11/2015)
Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa (7/2015)
Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa (5/2015)
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