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Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 329/54/2018-25.6.2019 
 

Tarkastuskertomusluonnos Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt - Vaikuttavuus ja 
tuloksellisuusohjelman hankkeiden meta-arviointi 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt viitekirjeellä lausuntoa tarkastus- 
kertomusluonnoksesta. Lausuntopyynnön tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että 
kertomusluonnokseen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta 
tarkastuksen kannanottoihin, sekä kuulla näkemyksiä tarkastusviraston alustavista 
kannanotoista. 

Tarkastuksessa arvioidaan pääministeri Kataisen ja pääministeri Stubbin 
hallitusohjelmiin sisältyneen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeiden 
valmistelua, toimeenpanoa ja hankkeille asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Tarkastuskertomuksessa ei käsitellä tai tuoda esiin havaintoja yksittäisten virastojen tai 
hallinnonalojen hankkeista. Myöskään kannanottoja tai suosituksia ei ole kohdistettu 
yksittäisiin virastoihin tai hallinnonaloihin.  

Puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa tarkastuskertomuksen sisältöön tai 
suosituksiin. Puolustusministeriön näkemyksen mukaan tarkastuksen alustavat 
kannanotot ja suositukset ovat esille tuotujen seikkojen valossa perusteltuja ja 
tarkoituksenmukaisia. 
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tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 
 
Lausuntopyyntö 25.6.2019 (Dnro 329/54/2018) 

Sisäministeriön lausunto 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnos ”Kehittämishankkeiden 
hyvät käytännöt - Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeiden meta-arviointi” 
ei sisäministeriön arvion mukaan sisällä asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta 
tarkastuksen kannanottoihin. 

Pyydettynä näkemyksenä tarkastusviraston alustavista kannanotoista sisäministeriö 
toteaa lisäksi seuraavaa: tarkastuskertomusluonnos nostaa ansiokkaasti esille niitä 
kehittämiskohteita, jotka myös sisäministeriö tunnisti osana VATU -ohjelman 
toimeenpanoa. 

Sisäministeriö pitää tarkastusviraston suosituksia kannatettavina. Suositusten ohella 
tarkastusraporttiluonnos sisältää useita ansiokkaita huomiota koskien kehittämistä ja 
hanketyötä ylipäänsä. Näitä huomioita ovat mm. hankkeiden mittaroinin 
korostaminen, tavoitteiden asettamisen ja tulosohjauksen merkitys ja 
johdonmukaisuuden varmistaminen seurannassa. 

Muun muassa edellä mainittujen seikkojen johdosta sisäministeriössä on hiljattain 
toteutettu laaja tulosohjauksen kehittämishanke, jonka ensimmäinen 
toimeenpanokierros käynnistyy nyt syksyllä 2019. Uuden ohjausmallin mukaisesti mm. 
tulosjohtamisen ja -ohjauksen sekä johtajaohjauksen yhteys selkiytyvät. Periaatteet 
ovat edelleen samat, mutta ohjauksen logiikka ja keskeisin sisältö täsmentyvät. 
Jatkossa esim. hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet ja tulostavoitteiden 
asettaminen perustuvat tietojohteisesti valmisteltuihin strategisiin valintoihin. 

Tarkastusraporttiluonnoksesta ei sen sijaan noussut vahvasti esille hankkeiden välinen 
vuorovaikutus ja sen merkitys lopputulokselle. Ainakin viime vuosina näiden valtion 
yhteisten kehittämishankkeiden toteutumisen arviointia täsmällisesti ja perustellusti 
on vaikeuttanut se, että käynnissä on useita hankkeita, jotka vaikuttavat samaan 
aikaan samaan tehtäväkenttään, eikä hankkeiden toteuttajilla ole osaamista tai 
työkaluja arvioida sitä, miten toinen hanke vaikuttaa toisen toteutumiseen tai jos 
arvioidaankin, niin kootaan yhteen esim. htv-tietoja tai vastaavia, jotka eivät ole 
yhteismitallisia. 

 

Kehittämisjohtaja Harri Martikainen 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
02.08.2019 klo 10:41. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

Liitteet  Ei liitteitä 
  
Jakelu  sami.vuorinen@vtv.fi, samu.kalkaja@vtv.fi 
  
Tiedoksi  Kansliapäällikkö Salmi, ylijohtaja Aalto sekä sisäministeriön osastot ja erillisyksiköt 
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Viite  Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö  (Dnro 329/54/2018) 
 
 
 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on lähettänyt ministeriöön kommenteille raporttiluonnoksen ”Ke-
hittämishankkeiden hyvät käytännöt – Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeiden meta-ar-
viointi”. 
 
Opetus. ja kulttuuriministeriö pitää tarkastusraporttiluonnoksessa esitettyjä kannanottoja perustel-
tuina ja suosituksia kannatettavina. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että tarkastelujakson jälkeen 
viime hallituskaudella toteutettujen kärkihankkeiden koordinoinnissa ja tavoitteiden saavuttamisen 
seurannassa ilmeni vastaavanlaisia haasteita kuin vuosina 2012-2015 toteutetuissa vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuusohjelman hankkeissa. Kehittämishaasteet liittyvät erityisesti valtionavustuksilla rahoi-
tettavan hanketoiminnan ohjaukseen ja seurantaan.  
 
Tarkastusviraston suositukset tilivelvollisuuden lisäämisestä raportoinnissa sekä valtioneuvoston 
kanslian ohjausvastuun lisäämisestä ovat kannatettavia. Kehittämishankkeet ovat yhä enemmän hal-
litusohjelman tasoisia kokonaisuuksia, jolloin keskitetty ohjaus seurannassa ja valvonnassa lisäisi 
laatua ja yhtenäisyyttä. Alkaneella hallituskaudella toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti 3 miljar-
din euron kertaluonteiset ns. tulevaisuusinvestoinnit, joiden suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa 
ja seurannassa raporttiluonnoksen johtopäätöksiä ja ehdotuksia tulisi hyödyntää. 
 
Opetus-ja kulttuuriministeriö toteaa lisäksi, että ehdotus hallituskausien yli toteutettavasta hanke-
seurannasta on kannatettava. Samalla on kuitenkin varmistettava, että ministeriöillä on riittävät re-
surssit laaja-alaisten hankkeiden pitkäaikaiseen toteuttamiseen ja seurantaan. 
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Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 329/54/2018-25.6.2019

Tarkastuskertomusluonnos Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt - Vaikuttavuus ja tulokselli-
suusohjelman hankkeiden meta-arviointi

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt viitekirjeellä lausuntoa tar-
kastuskertomusluonnoksesta. Tarkastuksessa arvioidaan pääministeri Ka-
taisen ja pääministeri Stubbin hallitusohjelmiin sisältyneen vaikuttavuus-
ja tuloksellisuusohjelman hankkeiden valmistelua, toimeenpanoa ja hank-
keille asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa tarkastuskertomuksen sisältöön 
tai suosituksiin. 

Osastopäällikkö Tapio Laamanen

Ohjausyksikönpäällikkö Miika Snellman


