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Tuloksellisuustarkastus 

Tarkastuskertomus 15/2019 Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt – Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkei-
den meta-arviointi 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnok-
sesta palautetta seuraavasti: 

− sosiaali- ja terveysministeriö, 19.7.2019 

− työ- ja elinkeinoministeriö, 23.7.2019 

− puolustusministeriö, 29.7.2019 

− liikenne- ja viestintäministeriö, 1.8.2019 

− sisäministeriö, 2.8.2019 

− maa- ja metsätalousministeriö, 7.8.2019 

− opetus- ja kulttuuriministeriö, 7.8.2019  

− oikeusministeriö, 7.8.2019. 

Lisäksi seuraavat ministeriöt ovat vastanneet lausuntopyyntöön, että kertomusluonnos vastaa ministe-
riön näkemystä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteutuksesta tai niillä ei ole muusta syystä tar-
kastuksen luonnokseen liittyvää lausuttavaa. 

− ulkoasiainministeriö, 7.8.2019 

− valtiovarainministeriö, 9.8.2019 

− ympäristöministeriö, 19.8.2019 

− valtioneuvoston kanslia. 
 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

− lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä 

− esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

 Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista 

Palautteen antajien lausunnoissa on pääosin yhdytty kertomusluonnoksen kannanottoihin ja pidetty 
tarkastuksen suosituksia perusteltuina.  

Yksi arviointimalli ei välttämättä sovellu erilaisten hankkeiden arviointiin 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat tuoneet näkemyksenään esiin, että 
niin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeet kuin ministeriöiden hallinnoimat kehittämishank-
keet ovat olleet niin sisällöltään, tavoitteiltaan kuin vaikutuslogiikaltaankin erilaisia. Tällä on ministeri-
öiden mukaan vaikutusta hankkeiden arviointitapojen ja menetelmien valintaan. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön mukaan, vaikka arviointikäytäntöjen tehostaminen on tarpeellista, yhteisen arviointimallin 
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luomisen tarvetta ja mahdollisuutta olisi selvitettävä erikseen tai kannanottoluonnoksessa ehdotetun 
valtioneuvoston kanslian johdolla tehtävän mallin sisältöä olisi tarpeen avata tarkemmin. 

Vastaavasti opetus- ja kulttuuriministeriö on nimenomaisesti kannattanut valtioneuvoston kanslian oh-
jausvastuun lisäämistä. Kun kehittämishankkeet ovat OKM:n mukaan yhä enemmän hallitusohjelman 
tasoisia kokonaisuuksia, seurannan ja valvonnan keskitetty ohjaus parantaisi hanketyön laatua ja yhte-
näisyyttä. 

VTV tiedostaa TEM:n ja STM:n mainitsemat haasteet arviointimallin soveltamisessa, mutta korostaa 
yhteisten arviointiperiaatteiden merkitystä arvioinnin kattavuuden ja strategisen ohjausvaikutuksen 
varmistamisessa. Eroavaisuuksien etsimisen sijaan arviointimallin kehittämisessä on olennaista etsiä 
eri hankkeille yhteisiä tekijöitä. Näille yhteisille tekijöille voidaan ja tulee luoda yhteneväisiä arvioin-
tikäytäntöjä. Samalla yhteisten tekijöiden yksilöiminen olisi osa valtioneuvostotason hankehallinnan 
systematisoimista ja tukemista. 

Kertomusluonnoksen mukaan arviointimallin kehittäminen tukisi hankkeiden määrittelyä ja hanke-
hallintaa ohjaamalla kaikkien ministeriöiden hankkeita samansuuntaisilla tuloksellisuuden ja onnis-
tumisen mittareilla. Hallitusohjelmatasoisten hankkeiden yleistyessä yhteisten arviointiperiaatteiden 
tarve on ilmeinen myös hankkeiden strategisen suuntaamisen varmistamisessa. Koska yhteisen mal-
lin soveltamisessa olisi luonnollisesti tarpeen tunnistaa kunkin hankkeen edellyttämä liikkumavara, 
tarkastusvirasto tarkentaa kertomuksen ilmaisua tavalla, joka korostaa yhteisen mallin periaatepoh-
jaisuutta. 

Muiden hankkeiden vaikutusta hankkeen tehtäväkenttään ei kyetä arvioimaan 

Sisäministeriö on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että tarkastuskertomusluonnoksessa ei 
ole noussut vahvasti esille eri hankkeiden välisen vuorovaikutuksen merkitys lopputulokselle. SM:n mu-
kaan valtion yhteisten kehittämishankkeiden toteutumisen arviointia on vaikeuttanut se, että käynnissä 
on ollut useita hankkeita, jotka vaikuttavat samaan aikaan samaan tehtäväkenttään, eikä hankkeiden 
toteuttajilla ole osaamista tai työkaluja arvioida sitä, miten toinen hanke vaikuttaa toisen toteutumi-
seen. 

SM:n ilmaisema huomio hankkeiden vuoropuhelusta kohdistuu hankkeiden samansuuntaisuuden 
varmistamiseen, mikä on tarkastuskertomusluonnoksessa kuvattu kehittämishankkeen tarpeen tun-
nistamisen ja hankehallinnan ohella onnistuneen kehittämisen kolmantena edellytyksenä. SM:n lau-
suma korostaa yhteisen arviointimallin tärkeyttä. Yhteinen arviointimalli tekisi arvioinnista syste-
maattista ja edesauttaisi strategisen tason hankkeiden hallintaa ja suuntaamista ja vastaisi näin 
osaltaan SM:n esittämään huoleen. 

SM:n lausuman johdosta kertomuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kehittämisessä 
tulee seurata eri hankkeiden samaan tehtäväkenttään kohdistuvia vaikutuksia ja varmistua tässä 
tarkoituksessa myös näiden hankkeiden keskinäisestä vertailtavuudesta. 

 Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnossaan esittämät korjaus- ja täsmennysehdotukset on otettu 
tekstimuutoksina huomioon lopullisessa tarkastuskertomuksessa. 

 

Lisätietoja: Johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen, p. 09 432 5846 ja projektiasiantuntija Samu 
Kälkäjä, p 09 432 5799. 


