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1 Toimintaympäristö ja voimavarat  

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatyö kohdennetaan valtiontaloudellisesti yhteiskunnallisesti 
merkittäviin aiheisiin ja teemoihin sekä valtiontalouden olennaisiin riskeihin. 

1.1 Toimintaympäristö ja sen riskit 

Toimintaympäristön ja sen riskien arvioinnissa huomioidaan julkisen talouden laskelmien ja todennettujen tietojen li-
säksi tulevaisuuden skenaarioita ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat tarkastusympäristöön sekä tarkastustoiminnan järjestämi-
seen.   

Suomen julkinen talous jäänee alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntyminen, syntyvyyden 
lasku ja suuri rakenteellinen työttömyys luovat paineen velkaantumisen jatkumiselle pidemmällä aikavälillä. Merkittäviä 
riskejä Suomen taloudelle ovat edelleen myös valtion takausten ja vastuiden taso ja valtion velkaan liittyvä huomattava 
korkoriski. Riskienhallintaan vaikuttaa hallituskaudella käynnistyvien merkittävien yhteiskunnan rakenteellisten uudis-
tusten onnistuminen. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon tehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, että tarkastusvirastot 
edesauttavat tarkastustoiminnallaan tavoitteiden kansallista toimeenpanoa. Tarkastusvirasto kohdentaa tarkastusta 
tunnistamiinsa toimeenpanon riskeihin ja pyrkii ottamaan huomioon erityisesti politiikkakoherenssin mukanaan tuomat 
haasteet. 

Tarkastusvirasto on arvioinut pääministeri Marinin hallitusohjelman 2019 (pääministeri Rinteen hallitusohjelma 
10.12.2019 saakka) siitä näkökulmasta, miten virasto tukee eduskunnan päätöksentekoa ja julkista hallintoa tavoittei-
den onnistumisessa. Tuotamme tarkastustietoa hallituskaudelle valmisteltaviin toimenpiteisiin sekä toteutamme tilivel-
vollisuutta eduskunnan päätöksenteolle hallitusohjelman toimeenpanosta. Lisäksi tarkastamme hallitusohjelmassa esi-
tetyn hallinnon toimenpiteen toteutusta suhteessa hallitusohjelman tavoitteeseen. 

Kehittävällä tarkastustoiminnalla voidaan tukea hallinnon ja rakenteiden uusiutumista sekä innovaatioita. Tarkastusvi-
rasto pitää tärkeänä kokeilukulttuurin ja verkostoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkii tukemaan tarkastustoi-
minnallaan ja omalla esimerkillään uusiutumista.  

Yhä suurempi osa julkishallinnon palveluista ja prosesseista on digitalisoituja ja automatisoituja. Toimintaympäristön 
muutoksessa keskeisimpien taloushallinnon kontrollien ja muiden prosessikontrollien toimivuus on kriittistä. Tarkastus-
toimintaa kehittämällä ja toimintoja keskittämällä tarjotaan entistä kattavampaa tietoa sidosryhmille. 

Tarkastusviraston henkilöstön osaamista kehitetään monipuolisesti, jotta pystytään vastaamaan toimintaympäristön 
tunnistettuihin riskeihin. Tarkastusviraston omaa toimintaa kehitetään aktiivisesti, jotta sidosryhmille voidaan tarjota 
entistä ajankohtaisempaa tietoa. Samalla tuetaan kansalaisten luottamusta hyvään hallintoon. 

1.2 Vaikuttavuussalkku 

Vaikuttavuussalkku antaa kokonaiskuvan tarkastuslajeista, -aiheista ja valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa havai-
tuista pääriskialueista. Vaikuttavuussalkku näyttää vuositasolla, miten tarkastuksen aihealueet kohdennetaan pääriski-
alueille. Lisäksi vaikuttavuussalkku tuo esiin, millä tarkastuslajilla tai valvontatoiminnolla tarkastus toteutetaan ja onko 
tarkastus varmentavaa vai kehittävää.
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1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelman määrärahalaskelma, TTS-laskelma ja 
henkilöstövoimavarakehys 

Määrärahalaskelmassa 2020–2024 (liite 1) arvioidaan talousarvioesitysten kokonaistaso vuosikohtaisesti. Laskelmasta 
ilmenee talousarvioesitysten määrärahojen jakautuminen palkkoihin, toimitilojen vuokriin ja muihin toimintamenoihin. 
TTS-laskelmassa (liite 2) esitetään lisäksi arvolisäveromenot ja menojen muutokset vuosina 2020–2024. Henkilöstövoi-
mavarat kohdennetaan toiminnoittain henkilöstövoimavarakehyksen 2020–2024 mukaisesti (liite 3). Henkilöstövoima-
varakehys ennustaa suunnittelukaudella henkilöstön palkkamenot ja henkilöstötyövuodet. 

 

 

Kuvio 1: Määrärahojen suunniteltu jakautuminen vuonna 2020 

Kuvio 2: Henkilöstötilanne 30.11.2019 
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2 Tarkastussuunnitelma 2020−2024 

Tässä luvussa käsitellään tarkastustoiminnan ja kehittämisen painopisteet, tarkastustoiminnan tehtävät ja tavoitteet 
sekä tarkastusaiheet. 

2.1 Tarkastustoiminnan painopisteenä ovat julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset 

Tarkastussuunnitelma on Valtiontalouden tarkastusviraston strategian toimeenpanosuunnitelma. Tarkastusviraston 
toiminnan tavoitteena on, että  
1. valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee 
2. luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee 
3. luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu. 

Tarkastus- ja valvontatyön avulla tarkastusvirasto tuottaa eduskunnalle, päätöksentekijöille ja ylimmälle virkamiesjoh-
dolle merkityksellistä, olennaista ja oikea-aikaista tietoa. Tarkastuksia suuntaa asian valtiontaloudellinen merkitys. 

Tarkastussuunnitelma pohjautuu valtion- ja kansantalouden riskianalyysin tunnistamiin merkittävimpiin riskeihin. Tar-
kastuksen suuntaamisperiaatteiden lisäksi tarkastuslajikohtaiset olennaisuuskriteerit sekä suunnittelukauden painopis-
teet ohjaavat suunnitteluamme. Aiheen tarkastettavuus arvioidaan ennen sen sisällyttämistä tarkastussuunnitelmaan. 

Suunnittelukaudella tarkastuksen painopisteenä ovat julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset. Tavoitteena on tu-
kea tarkastustoiminnan avulla valtionhallinnon uudistumista ja keskeisiä kehittämistoimia. Tarkastusvirasto pyrkii tar-
kastustoiminnalla ennakoiden vaikuttamaan julkisen toiminnan kestävään uudistamiseen. 

Tarkastusten keskiössä ovat valtiontalous ja taloudenhoito. Tarkastusviraston kokonaisnäkemys muodostuu tarkasta-
malla vuosittain valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot sekä valvomalla finanssipoli-
tiikkaa. Sitä täydennetään jatkuvasti muiden tarkastusten ja selvitysten havainnoilla ja johtopäätöksillä. Tarkastusvirasto 
seuraa ja arvioi aktiivisesti toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä tunnistaa ja arvioi valtiontalouteen 
tai taloudenhoitoon liittyviä riskejä. 

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 perusteella annettavat vaalikohtaiset vaalirahoi-

tuksen valvontakertomukset  
4. puoluelain 9 e §:n 5 momentin mukaisesti vuosittain annettavat puoluerahoituksen valvontakertomukset.  

Eduskuntakertomusraportoinnin tavoitteena on palvella eduskuntaa mahdollisimman hyvin sille valtiosäännössä anne-
tuissa tehtävissä. Raportointi toteuttaa kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tarkoitettua ulkoisen tarkastajan ja ylim-
män päätöksentekoelimen välistä vuorovaikutusta. Eduskuntakertomukset tuovat esille valtiopäivätyön kannalta olen-
naisimmat tarkastushavainnot ja johtopäätökset luettavassa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Kertomuksia ke-
hitetään yhteistyössä päätöksentekijöiden kanssa. 

2.3 Tarkastustoiminta 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille. Aihealueet ja niiden 
keskeinen sisältö on esitetty alla olevassa kuvassa. Osa tarkastusteemoista tai näkökulmista ulottuu useammalle aihe-
alueelle.    
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Kuvio 3: Tarkastustoiminnan osa-alueet 

Toimintaympäristön seurannan avulla tunnistamme julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdol-
lisia tarkastusaiheita sekä laadimme asiantuntijalausuntoja ja muita kirjoituksia eduskunnan ja valtionhallinnon päätök-
senteon tueksi. 

Kestävä julkinen talous 

Tarkastusviraston keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelua ja hallintaa var-
ten. Tarkasteltavia teemoja ovat finanssipolitiikka ja sen valmistelu sekä valtion omaisuuden, vastuiden, investointien 
ja rahoitusriskien hallinta. Valtionyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta lähestytään erityisesti omaisuuden hoidon 
ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta. Tarkastamme myös valtiontalouteen kohdistuvien välillisten riskien kannalta 
tärkeää rahoitussektorin valvontaa ja sääntelyä, jolla on vahva yhteys EU:n pankkiunionin kehitykseen. Tämän aihealu-
een tarkastamista rajoittavat tarkastusviraston tarkastusoikeudet, ja viraston tehtäviin kuuluukin tarkoituksenmukais-
ten tarkastusoikeuksien edistäminen. 

Finanssipolitiikan riippumattomalla valvonnalla varmistetaan myös sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta ja 
vaikutetaan säännöstön tarkoituksenmukaisuuteen. Finanssipolitiikan valvonta arvioi harjoitettua finanssipolitiikkaa ja 
tekee sitä koskevia kannanottoja valtioneuvostolle. Finanssipolitiikan valvonnan toiminta ja tavoitteet suunnittelukau-
della on kuvattu luvussa 2.7. 

Tarkastus- ja valvontatiedolla vaikutetaan siihen, että julkista ja valtiontaloutta hoidetaan kestävästi, vastuullisesti ja 
läpinäkyvästi. Tarkastus kohdistuu suoraan finanssipolitiikan valmistelun ja valtion ja julkisen talouden hoidon kannalta 
keskeisiin toimintoihin ja hankkeisiin, jolloin valtiontaloudellinen näkökulma on aina kiinteä osa kaikkia tarkastuksia. 
Tarkastustoimintaa suunnataan riskiperusteisesti valtiontalouden kannalta merkittäviin aiheisiin huomioiden tiedon oi-
kea-aikaisuus eduskunnan ja hallinnon päätöksenteon kannalta. Tarkastukset toteutetaan pääasiassa finanssipolitiikan 
tarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen keinoin, mutta tarvittaessa niissä hyödynnetään kaikkia tarkastuslajeja. 

Tarkastustoiminta painottuu suunnittelukaudella finanssipolitiikan tietopohjan luotettavuuden varmistamiseen, finans-
sipolitiikan ohjausvälineiden toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin, valtion aineellisen omaisuuden hallintaan erityi-
sesti elinkaarikustannusten suunnittelun osalta sekä valtion velanhoidon riskienhallinnan järjestämiseen. 
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Omistajaohjauksen toimivuutta arvioidaan valtionyhtiöiden omistajaohjaukselle määriteltyjen omistajapolitiikan peri-
aatteiden toteutumisen valossa. 

Finanssipolitiikka 

Finanssipolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tietopohjan osalta tarkastamme ennuste-, tilasto- ja vaikutusarviotie-
don luotettavuutta ja kattavuutta. Valtiovarainministeriön makrotalouden ja julkisen talouden ennusteiden osalta toi-
minta painottuu tulevina vuosina aikaisempien tarkastusten suositusten toimeenpanon arviointiin. Tarkastustoimin-
nassa keskitytään Tilastokeskuksen laatimien, kansantalouden tilinpidon mukaisten makrotalouden ja julkisen talouden 
tilastojen laadunhallinnan käytäntöihin. Samalla arvioidaan riskiperusteisesti niiden keskeisten lähdetilastojen luotetta-
vuutta, mm. kuntataloudesta kerättäviä tietoja. 

Edistämme julkisen talouden kestävyysarvioita koskeneen tarkastuksen (16/2019) vaikuttavuutta tuomalla esiin sen 
keskeisiä huomioita osana finanssipolitikan valvonnan säännöllistä raportointia ja käymällä tuloksista aktiivista dialogia 
eduskunnan valiokuntien, valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa.  

Finanssipolitiikan ohjausvälineiden osalta tarkastustoiminta kohdistuu valtiontalouden kehysmenettelyn toimivuuteen. 
Siihen kuuluva menokehyssääntö on tärkein kansallinen finanssipoliittinen ohjausväline valtion talousarviomenojen kas-
vun rajoittamiseen sekä pitkäjänteiseen ja taloudellista vakautta edistävään menopolitiikkaan. Arvioimme, kuinka kes-
kipitkän aikavälin budjettisuunnittelu toteutuu kehysmenettelyssä ja mikä on kehyssäännön kytkentä muihin finanssi-
poliittisiin tavoitteisiin sekä sille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi kehysmenettelyn toimivuutta arvioidaan mm. lä-
pinäkyvyyden ja menojen tarkoituksenmukaisen käytön näkökulmasta. Osallistumme samalla EU-maiden yhteiseen rin-
nakkaistarkastukseen, jonka avulla saamme vertailutietoa muiden maiden käytännöistä kehysjärjestelmän kehittämisen 
tueksi. 

Kuntatalouden ohjauksen toimivuutta koskeneen, aiemmin valmistuneen tarkastuksen pohjalta keskitymme vaikutta-
maan makro- ja mikro-ohjauksen yhteensovittamisen parantamista koskeviin toimiin ja samalla seuraamme kuntien 
arviointimenettelyn toimivuutta, minkä merkitys kasvaa kiristyvän kuntatalouden olosuhteissa. 

Omaisuuden hoito ja investoinnit 

Valtion omaisuuden hallintaa tarkastetaan käynnissä olevan, elinkaarikustannuksiin kohdistuvan teeman puitteissa, 
jonka kolme tarkastusta kohdistuvat aineellisen omaisuuden eri tyyppeihin: väyläverkostoon, rakennusomaisuuteen 
sekä koneisiin ja laitteisiin. Näkökulmina ovat varojen hallinnan ja käytön arviointi suhteessa toiminnan päämääriin ja 
se, onko omaisuutta hoidettu taloudellisesti kestävällä tavalla. Suunnittelukaudella seurataan erityisesti valtiontalouden 
kannalta merkittävän väyläomaisuuden hoidon ja väyläinvestointien toteutusta, mihin liittyy hankeyhtiöiden perusta-
minen ja monikanavarahoitusmallit. Seurannassa huomioidaan eri tarkastuslajien näkökulmat ja tarkastusta kohdenne-
taan riskiperusteisesti ja eduskunnan tietotarpeet oikea-aikaisesti huomioiden. 

Puolustusvoimien strategisia suorituskykyhankkeita (HX-hävittäjähankinta ja Laivue 2020) tarkastetaan huomioiden eri-
tyisesti niiden elinkaarikustannuksien merkitys päätöksentekomallissa ja vaihtoehtoja vertailtaessa. Lisäksi arvioidaan 
rahoitusta riskienhallinnan ja finanssipolitiikan sääntöjen näkökulmasta. Tarkastuksella tarjotaan tietoa strategisten 
suorituskykyhankkeiden valmistelijoiden sekä valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksenteon tueksi. Tarkastuksen ajoi-
tus kytkeytyy HX-hankintapäätökseen, joka tehdään vuonna 2021. 

Rahoitusriskit 

Rahoitusriskien kohdalla tarkastustoiminta painottuu valtion operatiiviseen velanhallintaan ja sen ohjaukseen. Tarkas-
tuksessa arvioidaan mm. sitä, onko valtion velanhallinnassa varauduttu tarkoituksenmukaisella tavalla nousevien kor-
kojen olosuhteisiin. Riskiaseman määrittelyn perusteiden ja velanhallinnan muun ohjauksen ohella huomioidaan joh-
dannaissopimusten käytön menettelyt operatiivisessa riskienhallinnassa.  

Ehdollisten vastuiden hallinnan kehittymistä seurataan aiempien tarkastusten havaintojen ja suositusten perusteella. 
Huomion kohteena on erityisesti takausvastuiden riskiperusteisten rajoitteiden toimeenpano sekä niiden riskienhal-
linta- ja valvontakäytännöt.  
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Valtionyhtiöiden omistajaohjaus ja toimintojen järjestäminen 

Valtion toimintojen yhtiöittäminen on jatkunut viime vuosina. Tarkastustiedolla pyritään tukemaan tarkoituksenmu-
kaisten organisaatiomuotojen valintaa valtionhallinnon toimintojen ja tehtävien tulokselliseen toteuttamiseen. Tarkas-
tuksella selvitetään, onko yhtiöittämiset suunniteltu ja toteutettu asianmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tulevia 
yhtiöittämistapauksia seurataan tarkastuksen johtopäätösten perusteella ja näin tarjotaan tietoa niitä koskevan edus-
kunnan päätöksenteon perustaksi. 

Valtionyhtiöiden ja niiden toimielinten harjoittama hyvä hallinnointi ja omistajaohjaus muodostavat yhdessä hyvän hal-
lintomallin kokonaisuuden. Tämä on yhtiöiden pitkäjänteisen tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan edellytys. Vaikka 
yhtiöiden ja omistajaohjauksen välinen tehtävänjako on varsin selkeä, voi eri toimijoiden välisessä yhteistoiminnassa 
syntyä myös ongelmatilanteita. Valtionyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta seurataan ja tarkastuksia kohdenne-
taan tarvittaessa ongelmasuuntautuneella lähestymistavalla painottaen valtion omaisuuden hoidon kannalta keskeisiä 
kysymyksiä. Silloin arvioidaan, mitkä tekijät yhtiöiden ja niitä ohjaavien tahojen toiminnassa ovat johtaneet ongelmien 
syntyyn. Toisaalta seurannan kohteena on yhtiöiden johtamisen ja omistajaohjauksen muodostaman kokonaisuuden, 
hyvän hallintomallin, toimivuus. 

Rahoitussektorin valvonta ja sääntely 

Raportoimme kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen Rahoitusvakausviraston toimintaa koskevan tarkastuksen tulok-
sista. Tarkastus koskee valmiuksia ns. vähemmän merkittävien pankkien kriisinratkaisun toimeenpanoon. Se toteute-
taan osana EU-maiden rinnakkaistarkastusta, jossa selvitetään kansallisten vastuuviranomaisten toimintaa osana yh-
teistä kriisinratkaisumekanismia. Rinnakkaistarkastuksessa saatavaa vertailutietoa hyödynnetään tuloksista raportoita-
essa. Kohteena ovat kriisinratkaisusuunnitelmien laadinnan tila sekä kriisinhoitovalmiuden ja kriisinratkaisun toteutta-
miseen ja päätöksentekoon liittyvät menettelyt. 

Tarkastusvirastolla ei ole tarkastusoikeutta Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintaan. Niillä on keskeinen rooli 
EU:n pankkiunionin yhteisen pankkivalvonnan ja kriisinratkaisun järjestämisessä. Pyrimme vaikuttamaan tarkastusoi-
keutemme laajentamiseen.  

Kestävä hallinnon kehittäminen 

Valtiontalouden tarkastusviraston strategiassa yhdeksi sisällölliseksi painopisteeksi on määritelty tiedon tuottaminen 
tukemaan hallinnon kehittämistä, vahvistamaan kestävän kehityksen ja valtion taloudenhoidon yhteyttä sekä varmista-
maan lainsäädännön laatua. Käynnissä olevat hallinnon uudistukset, pyrkimys kohti yhtenäistyvää ja tehostuvaa julkista 
hallintoa sekä laajeneva kokeilukulttuuri ja rakenneuudistukset tarvitsevat tuekseen tietoa. 

Nämä aihekokonaisuudet ovat luonteeltaan horisontaalisia, poikkileikkaavia, moneen hallinnonalaan ja toimintoon kyt-
keytyviä. Niihin liittyvät teemat ja niiden rooli tarkastusviraston toiminnassa ovat vasta muotoutumassa. Erityisen tär-
keää on tunnistaa tarkastusviraston erityisrooli suhteessa muihin samojen teemojen kanssa toimiviin organisaatioihin 
ja tahoihin. Työnjakojen ja tilannekuvan selkiyttäminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien 
kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.  

Keskeiset sisällölliset painopisteet liittyvät yhtenäiseen valtioneuvostoon, kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpa-
noon, valtion työnantajanpolitiikkaan sekä lainsäädännön laatuun. Näkökulmina ovat mm. ohjausjärjestelmät, hallitus-
ohjelman toimeenpano, keskushallinnon uudistukset, hallinnon rakennereformit ja kokeilut sekä toimintojen uudelleen 
organisointi. Kestävän kehityksen osalta kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden ja 
kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen ja niihin liittyen kestävyyden eri ulottuvuudet.  

Hallituskauden lainsäädäntöhankkeita ja lainsäädäntöprosessin uudistamista ja kehittämistä seurataan lainsäädännön 
laadun näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on myös lainsäädännön tietopohjan laatu, lainsäädännön toimivuus poli-
tiikka-alueiden tavoitteiden toteuttamisessa sekä lainvalmistelun läpinäkyvyys. 

Kestävän hallinnon kehittämisen teemat ovat hyvin ajankohtaisia, ja niillä on vahva kytkentä mm. Marinin ja Rinteen 
hallitusohjelmiin nostettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Vuonna 2020 keskeinen tehtävä on hahmottaa kestävä 
hallinnon kehittäminen -kokonaisuuden tulevien vuosien sisällöllisiä painopisteitä ja vaihtoehtoja sekä laatia näiden 
pohjalta konkreettinen alustava suunnitelma toiminnaksi vuosina 2020–2022 tarkastusaiheineen ja muine 
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toimenpiteineen. Sen rinnalla keskeistä on tuottaa tieto ajankohtaisista kokonaisuuteen kuuluvista kysymyksistä analy-
soimalla ja yhdistämällä jo tuotettua tarkastus- ja muuta tietoa. 

Kysymyksiä lähestytään talousarvion politiikkakoherenssitarkastelun ja ilmiöpohjaisen tarkastelun avulla.  

Kestävän kehityksen toimeenpano 

Kestävän kehityksen, erityisesti YK:n Agenda 2030:n ja kansallisten tavoitteiden näkökulmat kytketään tarkastusviraston 
työhön. Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet on esitetty kestävän kehityksen toimikunnan antamassa yhteiskunta-
sitoumuksessa. Valtioneuvosto linjaa omat toimenpiteensä selonteossaan vuoden 2020 alkupuolella. Edellisessä selon-
teossa oli kaksi painopistettä: hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi.  

Kestävän kehityksen välillinen valtiontaloudellinen merkitys on erittäin suuri. Tarkastusvirasto seuraa, miten kestävän 
kehityksen tavoitteiden edistäminen toteutuu valtionhallinnossa. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ke-
hitys edellyttää koko yhteiskunnan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Tämän tueksi tarvitaan toimivat oh-
jauskeinot ja kokonaisuuksien hallintaa. Hallituksen toimeenpanosuunnitelman ohjaama valtion varojen käyttö sisältyy 
suoraan tarkastusviraston tarkastusmandaattiin. Tarkastusvirasto arvioi, annetaanko hallituksen vuosikertomuksessa 
kestävän kehityksen toimenpiteiden ja tavoitteiden osalta oikeat ja riittävät tiedot varojen käytöstä ja tuloksellisuu-
desta. Jokaisen tarkastuksen suunnitteluvaiheessa arvioidaan yhteys kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Tarkastuksessa ”Valtion kehitysmaille antama ilmastorahoitus” tarkastellaan Suomen valtion ilmastosopimusten osa-
puolikokouksille raportoimaa rahoitusta. Tarkastuksen tavoitteena on tukea Suomen kehittyville maille antaman ilmas-
torahoituksen tuloksellisuuden parantamista (tavoitteita edistetään mahdollisimman paljon mahdollisimman pienin val-
tiontaloudellisin kustannuksin) ja sen ohjausjärjestelmän kehittämistä. Työ liittyy kiinteästi Suomen vuosina 2019–2021 
koordinoimaan INTOSAIn ympäristötyöryhmän (WGEA) työohjelmaan. 

”Tulevaisuuden työvoima 2030” -tarkastuksessa analysoidaan, miten peruskoulun luokka-asteiden 1–6 opetussuunni-
telmien valmistelussa, toimeenpanossa ja ylläpitoprosessissa otetaan huomioon tulevaisuuden työvoiman osaamistar-
peet ja tulevaisuuden työvoimalle asetetut odotukset. Kyseessä on kansainvälinen rinnakkaistarkastus, jossa pyritään 
tunnistamaan eri maiden käytäntöjä niin perusopetuksessa, ammatillisessa opetuksessa kuin jatkuvassa oppimisessa-
kin.  

Muilta osin tarkastusaiheet tarkentuvat käynnissä olevien tai käynnistettävien selvitysten ja tarkastelujen myötä. Kes-
tävän kehityksen kehikon lisäksi tarkastelun lähtökohtina ovat mm. tavoitteet Suomen hallinnon kehittämisestä ja te-
hostamisesta sekä käynnissä olevat hankkeet tietojohtamisesta, tietopolitiikasta, valtioneuvoston ohjauspolitiikan yh-
tenäistämisestä sekä hallinnon reformeista. Näiden osalta erityisesti ennakoivuus, pitkän tähtäyksen tarkastelu sekä 
politiikkajohdonmukaisuus ovat tiedon vaikuttavuuden kannalta avainasemassa.  

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta  
Yksi Valtiontalouden tarkastusviraston kohteena oleva kokonaisuus on Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta, joka koos-
tuu kuudesta osa-alueesta: 

 

Kuvio 4: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen osa-alueet 
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Näille aihealueille on tyypillistä monikanavarahoitus, jossa valtio on yksi rahoittajista. Toimintaympäristössä korostuvat 
valtakunnallinen ohjaus; tulokset ja vaikuttavuus syntyvät alueellisesti ja paikallisesti. Sosiaali- ja terveys-, koulutus- ja 
työllisyyspolitiikka ovat kansallisen sääntelyn piirissä, sen sijaan turvallisuus-, kasvu-, tutkimus- kehittämis- ja innovaa-
tiopolitiikassa EU-yhteistyö ja -rahoitus korostuvat.  

Tarkastusten avulla tuotamme luotettavaa tietoa monimutkaisista asiakokonaisuuksista keskittämällä resurssejaan yh-
teiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin aiheisiin sekä hyödyntämällä monipuolisesti eri tarkastuslajien ominai-
suuksia, henkilöstön osaamista ja viraston ulkopuolisia asiantuntijapalveluja. 

Tarkastukset painottuvat hyvinvointiyhteiskunnan eri osa-alueiden ja niiden välisten yhteyksien toimivuuden, tehok-
kuuden ja vaikutusten arviointiin. Tarkastusten näkökulma on usein välillisissä taloudellisissa vaikutuksissa. Tarkastus-
ten painopiste on julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittävissä sosiaaliturvaetuuksissa ja etuuksiin liittyvien palve-
luiden ─ kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoima-, koulutus- ja oppimispalveluiden ─ sekä innovaatiotoiminnan 
järjestämisessä, taloudellisuudessa ja vaikutuksissa. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta koskevista, aiemmin julkais-
tuista tarkastuksista tuotamme katsauksia ja artikkeleita päätöksenteon tueksi. 

Sosiaaliturvan etuusjärjestelmät 
Tarkastamme sosiaaliturvauudistuksen päätöksenteon pohjana olevaa valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon tieto-
perustaa  
− arvioimalla etuuksien ja palveluiden välisiä yhteyksiä, tehokkuutta ja vaikutuksia suhteessa toisiinsa ja asetettui-

hin tavoitteisiin 
− tunnistamalla valtiontalouteen tai taloudenhoitoon liittyviä riskejä 
− tarjoamalla sosiaaliturvauudistuksen valmistelijoille tietoa asiakokonaisuuksien systeemisistä ja keskinäisistä vai-

kutussuhteista 
− arvioimalla mahdollisuuksien mukaan sosiaaliturvamenojen vaikutuksia julkisen talouden kehitykseen. 

Vuoden 2020 alussa valmistuvan toimeentulotukijärjestelmää koskevan tarkastuksen tuloksista laadimme katsauksia ja 
muita artikkeleita sekä asiantuntijapuheenvuoroja. Lisäksi aloitamme tarkastuksen, joka käsittelee erilaisten tulonhank-
kimismuotojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 

Aiempien tarkastustemme ja asiantuntijalausuntojemme tuloksista julkaisemme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
järjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta ajantasaisen katsauksen, jota voidaan hyödyntää rakenneuudistuksen val-
mistelun tukena. 

Vuonna 2020 toteutamme kolme sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää koskevaa tarkastusta. Yhdessä tarkastuksessa 
arvioidaan, voidaanko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tiedontuotannon, mittareiden ja arviointimallin avulla 
saada oikea tilannekuva maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitustarpeesta ja riittävyydestä sekä 
toiminnan tehokkuudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontaan kohdistuvista tarkastuksista toisessa sel-
vitetään sitä, että ovatko sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimet johdonmukaisia sosiaali- ja terveydenhuol-
lon laadunhallinnan ja omavalvonnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja seurannassa. Toinen tarkastus pureutuu syvem-
min yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinnan ja valvonnan yksityiskohtiin. 

Työllisyys ja yrittäjyys 

Työllisyyden hoito -tarkastusteema valmistuu keväällä 2020. Tarkastukset käsittelevät monipuolisesti työllisyyspolitiik-
kaa, TE-toimistojen toimintaa ja työllisyystoimenpiteiden vaikutuksia. Tarkastusten tuloksia raportoidaan eduskunnalle 
viraston vuosikertomuksessa 2020 sekä muina katsauksina, artikkeleina ja asiantuntijapuheenvuoroina. Lisäksi aloi-
tamme tarkastuksen alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimista. 

Jatkuva oppiminen 

Tarkastamme vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden toteutumista sekä toimeenpanon ja 
säästöjen yhteensovittamista.  

Vuoden 2020 alussa valmistuu nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta käsittelevä tarkastus.   
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Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) 

Kahden viimeisen hallituskauden aikana TKI-rahoitus on muuttunut lyhytkestoiseksi hankerahoitukseksi. Kuluvalla hal-
lituskaudella kertaluontoinen TKI-rahoitus kattaa 80 prosenttia valtion TKI-toiminnan tukemiseen kohdennettavasta li-
särahoituksesta. Arvioimme, missä määrin valtion tutkimusrahoitus tukee ja edistää yritysten innovaatio- ja liiketoimin-
taa. 

Kokonaisturvallisuus 

Julkaisemme Kansalaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä -tarkastusteeman tuloksista katsauksen. Tarkas-
tusten kohteina ovat olleet viranomaisyhteistyö erityisesti turvallisuussektorilla ja harvaan asutuilla alueilla, poliisin lii-
kennevalvonta sekä ensihoitopalvelujen ohjauksen toimivuus.  

Toimiva tiedonhallinta  

Toimiva tiedonhallinta -aihekokonaisuuteen kuuluvat asiat, jotka koskevat valtion taloudenhoidon yhteisiä tietovirtoja, 
valtiontason tietojen luotettavuutta, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitystä, konsernitiedon kehittämistä, val-
tion riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa sekä talousarvion noudattamista. 

Tarkastusviraston toteuttama tarkastus varmistaa olennaisilta osin, että valtion talousarviota noudatetaan ja valtion 
taloudenhoidossa on toimiva sisäinen valvonta. Suunnittelukaudella valtion taloudenhoidon laillisuuden ja talousarvion 
noudattamisen tarkastus, erityisesti tilintarkastus, uudistetaan kokonaisvaltaisesti.   

Tilintarkastuksella tarkastusvirasto varmentaa valtiontaloutta koskevan tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja hy-
vän hallinnon toteutumista. Luotettavat tiedot valtion taloudesta ja valtion taloudellisesta asemasta turvaavat julkisen 
talouden kestävyyttä. Tarkastusviraston asiantuntemuksen ydin ja siihen liittyvä näkemyksellisyys muodostuvat tarkas-
tustoiminnan yhteydessä ja sen perusteella. Tuemme julkisen toiminnan uudistuksia ja muutoksia asiantuntijatoimin-
nalla niin tarkastusten aikana kuin hallinnon kehittämishankkeissa sekä puheenvuoroilla, artikkeleilla ja muulla vuoro-
vaikutuksella. Tilintarkastukseen liittyvien laajojen ja säännöllisten yhteyksien kautta tarkastusvirasto edistää hyvän hal-
linnon periaatteiden toteutumista ja hyvien käytäntöjen jakamista valtion taloudenhoidossa, vahvistaa eduskunnan 
budjetti- ja lainsäädäntövaltaa sekä tukee valtioneuvoston alaista hallintoa valtion taloudenhoidossa.  

Tilintarkastuksen kehittäminen 

Suunnittelukaudella talousarvion noudattamisen tarkastus keskitetään yhteisesti tarkastettavien tarkastuskysymysten 
osalta. Keskitetyn talousarvion noudattamisen tarkastuksen kriteerit määritetään kaikille kirjanpitoyksiköille. Tarkastuk-
sen toteuttamisessa hyödynnetään data-analytiikkaa eikä tarkastuksessa tehdä kirjanpitoyksikkökohtaisia rajauksia. 
Keskitetyn talousarvion noudattamisen tarkastuksen lisäksi huomioidaan virastokohtaiset erityispiirteet talousarvion 
toteuttamisessa ja noudattamisessa. 
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Kuvio 5: Talousarvion noudattamisen ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastus 

Valtion taloudenhoidon yhteisten tietovirtojen tarkastuksen toteuttamista keskitetään olennaisilta osin. Kehittämisen 
tavoitteena on, että yhteisten taloudenhoidon tietovirtojen tarkastus voidaan olennaisilta osin toteuttaa keskitetysti 
aina tarvittavaan tapahtumatarkastukseen asti. Kontrollien testaus toteutetaan yhteisten prosessien osalta sekä palve-
lukeskuksen tarkastuksessa että virastoissa. Tarkastuksessa ei tehdä kirjanpitoyksikkökohtaisia rajauksia.  

Virastokohtainen tarkastus järjestetään tiimitoiminnan periaatteiden mukaisesti siten, että tiimien tarkastusvastuulle 
tulee useita virastoja. Tavoitteena on virastokohtaisten erityispiirteiden huomioiminen myös tarkastuksen organisoin-
nissa. Virastokohtaisten erityispiirteiden huomioiminen tiimipohjaisen tarkastuksen organisoinnissa edesauttaa suun-
nittelukaudella tarkastuksen kohdistamista virastojen näkökulmasta olennaisimpiin tapahtumiin ja toimintaprosessei-
hin.  

Tilintarkastuskertomukset annetaan suunnittelukaudella valtion tilinpäätöksestä, ministeriöiden ja muiden kirjanpito-
yksiköiden tilintarkastuksesta ja eräiden rahastojen tilintarkastuksesta. Tarkastusviraston toteuttama tarkastus kattaa 
edelleen ministeriöt ja kirjanpitoyksiköt, joiden on lakisääteisesti laadittava tilinpäätös, eräät talousarvion ulkopuoliset 
valtion rahastot sekä valtion tilinpäätöksen. 

Tarkastuksen digitalisointia ja ohjelmistorobotiikkaa kehitetään suunnittelukaudella kaikilla tarkastuksen osa-alueilla 
niin, että uusia menettelyjä voidaan ottaa käyttöön tehokkaasti ja nopeasti. Tavoitteena on edelleen automatisoida 
tiedonsiirtoja ja kehittää analyyttistä tarkastusta eri aineistoja hyödyntäen. Kun hyödynnetään data-analytiikkaa ja koh-
dennetaan tarkastusta analyyttisen tarkastelun ja automatisoinnin avulla riskiperusteisesti, saadaan manuaalista työtä 
entisestään vähennettyä ja keskitettyä. Tavoitteena on, että automatisoidulla ja keskitetyllä tarkastuksella hoidetaan 
merkittävä osa tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitteenä annettavien tietojen varmentamisesta. 

Data-analytiikan kehittäminen tarkastuksen tarpeisiin toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tarkastusmenetelmien ja tar-
kastuksen organisoinnin kehittämisen kanssa. 

Valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat 

Valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat käsittävät yhteiset määritellyt valtion taloudenhoidon prosessit. Näitä pro-
sesseja ovat hankinnasta maksuun, tilauksesta perintään, kirjauksesta tilinpäätökseen sekä palkkahallinto ja matkustus. 
Prosessit ovat pääosin yhtenäisiä kaikille valtion virastoille, ja niitä hoidetaan yhtenäisillä tietojärjestelmillä. Keskeisenä 
toimijana yhteisissä prosesseissa on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Tältä osin tarkastus tullaan 
keskittämään olennaisilta osin aina tarvittavaan tapahtumatarkastukseen saakka. 
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Valtiontason tietojen luotettavuus ja konsernitiedon kehittäminen 

Kirjanpitoyksikkökohtaiset tilinpäätöslaskelmat on tarkastettu vuosittain tilintarkastuksen keinoin. Suunnittelukaudella 
tarkastus toteutetaan edelleen ilman kirjanpitoyksikkökohtaisia rajauksia, mutta tarkastuksen organisointia ja toteutus-
tapaa kehitetään. Tarkastus toteutetaan aiempaa enemmän valtion tilinpäätöksen lähtökohdista. 

Valtion tilinpäätöslaskelmat on tarkastettu vuosittain, ja tarkastusta jatketaan edelleen. Valtion tilinpäätöslaskelmien 
tietosisältö muodostuu jatkossakin kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöslaskelmista, jolloin niiden luotettavuus ratkaisee 
myös valtion tilinpäätöslaskelmien oikean ja riittävän kuvan. Olennaisia tase-eriä puuttuu edelleen kirjanpitoyksiköiden 
ja valtion taseesta. Merkittävin erä on puolustusmateriaali. Lisäksi taseesta puuttuu osa kansallisomaisuudesta. Tältä 
osin valtiotason tietojen luotettavuutta ja tietosisältöä kehitetään edelleen. 

Valtiokonsernista ei laadita konsernitilinpäätöstä. Valtion eri toimijoiden sisäiset transaktiot, kuten virastojen väliset 
tapahtumat sekä valtion ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen väliset tapahtumat, ovat olennaisia. Suunnittelukau-
della tuetaan tarkastusviraston rooliin soveltuvalla tavalla konsernitiedon kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä varau-
dutaan myöskin konsernitiedon tarkastukseen. Yhtenäinen taloustieto valtiokonsernista parantaisi osaltaan kokonai-
suuden hallintaa myös toiminnallisella tasolla. 

Kilpailulain muutossäännöksen (721/2019) vaikutukset valtion viranomaisten toimintaan tarkastetaan vuosien 2020–
2021 aikana. Erityisesti kilpailulain vaatimukset kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan eriyttämisestä 
ovat tarkastuksen kohteena. 

Talousarvion noudattaminen 

Valtion talousarvion noudattamisessa on kyse siitä, että talousarvio on laadittu sitä koskevien säädösten ja määräysten 
mukaisesti ja että määrärahat, tuloarviot sekä talousarviomenot ja -tulot käytetään hallinnossa talousarvion ja sitä kos-
kevien säädösten ja määräysten mukaisesti.   

Valtion talousarviota sovellettaessa tulee olla tietoinen kulloinkin voimassa olevasta talousarviosta ja sitä koskevista 
keskeisistä säännöksistä. Vuoden aikana tulee seurata talousarvioon tulevia muutoksia, kuten eduskunnan antamia li-
sätalousarvioita, arviomäärärahojen ylityslupia, tilijaottelun muutoksia ja mahdollisia jakamattomien määrärahojen 
myöntökirjeitä käyttötarkoituksineen sekä keskeisten valtion talousarviota koskevien säädösten mahdollisia muutoksia. 
Tarkastuksella edistetään talousarvion tuntemusta valtionhallinnossa keskeisenä ohjausasiakirjana.  

Talousarvion noudattamisen tarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti  
− keskeisten talousarvion periaatteiden noudattamiseen 
− brutto- ja nettobudjetointia koskevien säädösten noudattamiseen 
− momenttien käyttötarkoitukseen 
− määrärahalajeihin, määrärahojen ylittämiseen ja siirtämiseen 
− menojen ryhmittelyyn 
− talousarvion perusteluihin ja niiden sanamuotoihin 
− valtuuksien budjetointiin  
− menojen ja tulojen sekä valtuuksien kohdentamiseen varainhoitovuoteen kuuluviksi. 

Vuonna 2020 toteutetaan erillinen talousarviomenettelyihin kohdistuva tarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on kehittää 
valtion talousarvion yhtenäisyyttä ja selkeyttää budjetointikäytäntöjä.   

Valtion riskien hallinta ja sisäinen valvonta 

Uusien digitaalisten tekniikoiden käyttöönotto ja hyödyntäminen sekä nopeat toimintaympäristön muutokset tieto- ja 
viestintäteknologiassa edellyttävät nopeita ratkaisuja, selkeitä toimintamalleja ja vastuunjakoa ja tulevan tilanteen en-
nakointia. Hallinnon haasteena on kyky riittävän nopeasti ja ajantasaisesti vastata esille tuleviin mahdollisuuksiin ja ris-
keihin, jotka uusien menetelmien ja tekniikoiden myötä kasvavat sekä todennäköisyydeltään että olennaisuudeltaan. 
Uudet tekniikat ja menetelmät tuovat mukanaan myös merkittäviä ja uudenlaisia riskejä ja uhkia mm. tieto- ja kyber-
turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyen. Näiden hallinta on jatkossa entistä tärkeämpää.  

Myös valtionhallinnon niukkenevat resurssit muodostavat monenlaisia riskejä digitaalisen kyvykkyyden kannalta. Tieto- 
ja viestintäteknologian hyödyntämisen kannalta hallinto kärsii osaamisen epätasaisesta jakautumisesta. Hallinnon 
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mahdollisuudet uudistaa osaamistaan laajasti ovat rajalliset. Jos resursointia tai mahdollisia puutteita nykyisessä osaa-
misessa yritetään korjata ulkoistamalla, on olemassa riski, että ulkoistetaan vääriä asioita tai väärällä tavalla. 

Valtionhallinto on enenevissä määrin riippuvainen tieto- ja viestintäteknologiasta, ja lähes kaikki valtionhallinnon toi-
minnot hoidetaan digitaalisia menettelyjä ja tekniikoita käyttäen. Tarkastuksessa on havaittu, että järjestelmiä siirretään 
keskeneräisenä tuotantoon, mikä ilmenee mm. kontrollien keskeneräisyytenä. Samoin eräänä riskinä on valtionhallin-
non osaaminen ja kyky tilata suuria tietojärjestelmähankkeita ja valvoa niiden toteutusta, mikä voi ilmetä mm. tietojär-
jestelmän käyttöönoton olennaisena viivästymisenä, kustannusarvion merkittävänä ylityksenä sekä järjestelmän osit-
taisena vanhanaikaisuutena jo käyttöönottohetkellä. 

Virastokohtaisessa tarkastuksessa läpikäydään aina valtion taloudenhoidon keskeiset tietojärjestelmät ja tarkastusta 
suunnataan vuosittain olennaisimpiin tietojärjestelmiin. 

Toiminnan valtiontaloudelliseen merkitykseen vaikuttaa edelleen se, että valtionhallinnon tuottavuuden parantaminen 
perustuu pitkälti uusien tietojärjestelmien ja niiden mahdollistamien uusien työtapojen käyttöön. Tältä osin tietojärjes-
telmien merkitys julkistalouden kestävyyden saavuttamisessa on muodostunut keskeiseksi. 

 
Tarkastus- ja valvontatoiminnan aiheet 
 

Aiheet  

65 tilintarkastusprojektia  

Yhteisten taloudenhoidon prosessien tarkastus 

Asiakaskohtainen tilintarkastus 

Tuloksellisuustietojen tarkastus 

Poikkileikkaavat toimintoketjujen tarkastukset 

Finanssipolitiikan tilastotietopohja 

Keskipitkän aikavälin budjettikehikot 

Työllisyyden hoito: Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen 

Keskitetyn talousarvion noudattamisen tarkastus 

Talousarvion yhtenäisyys 

EU-varojen tarkastus 

Kilpailulain toimeenpano 

Valtion kehitysmaille antama ilmastorahoitus 

Etuusjärjestelmän kannustimet epätyypillisten työsuhteiden vastaanottamiselle 

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimet 

Tulorekisteri 

Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus 

Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta: Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Elinkaarikustannusten hallinta taloudellisessa suunnittelussa: Kiinteistöt) 

Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta: Omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Elinkaarikustannusten hallinta taloudellisessa suunnittelussa: Koneet ja laitteet) 

Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta: Liikenneväylien korjausvelan hoito  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Elinkaarikustannusten hallinta taloudellisessa suunnittelussa: Väylien korjausvelka) 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ja valvonta 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuuden arviointi  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Sote-palveluiden kustannusvaikuttavuuden arviointi) 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Uudistusten toimeenpano: Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta) 

Ammatillisen koulutuksen reformi  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Uudistusten toimeenpano: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus) 

Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa: rahoitus ja kannustimet  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Uudistusten toimeenpano: Tutkimuksen kaupallistamisen rahoitus ja yliopistojen 
rahoituksen kannustinvaikutukset) 

Tulevaisuuden työvoima 2030 

Rahoitusvakausviraston toiminta osana yhteistä kriisinratkaisumekanismia  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Kansallisen vastuuviranomaisen toiminta osana kriisinratkaisua (rinnakkaistarkas-
tus)) 

Työllisyyden hoito: Työllisyyden edistämistoimet 2015–2019 

Työllisyyden hoito: TE-toimistouudistus 2013 

Työllisyyden hoito: ESR-ohjelman työllisyys- ja tulovaikutukset 

Osaamisperustan vahvistaminen muuttuvilla työmarkkinoilla: Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Toimeentulotukijärjestelmä: vaikutusten kohteena ja vaikuttajana) 
Finanssipolitiikan valvonnan säännöllinen raportointi 

Valtion velanhallinta 

Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona  
(2019 tarkastussuunnitelmassa: Valtion toimintojen eriyttäminen uusiin organisaatiomuotoihin) 

Yhteishankintojen toteuttaminen 
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2.4 Valvontatoiminta 

Tarkastusvirasto valvoo finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoituksen laillisuutta. 

Finanssipolitiikan valvonta 

Finanssipolitiikan valvonnan perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että finanssipolitiikka ja sen valmistelu edistävät 
julkisen talouden kestävyyttä. Valvonnalla varmennetaan finanssipolitiikan tavoitteiden asettamista sekä arvioidaan 
sääntöjen noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista. Valvonnalla varmennetaan myös finanssipolitiikan pohjana 
käytettävien ennusteiden luotettavuutta. Yhtenä tavoitteena on edistää sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Finanssipolitiikan riippumattomasta valvontatehtävästä säädetään finanssipoliittisessa laissa (869/2012), 
valtioneuvoston asetuksessa julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014) sekä Euroopan unionin vakaussopimuksessa 
ja sen korjausmekanismin yhteisissä periaatteissa (KOM (2012) 342), EU:n budjettikehysdirektiivissä (2011/85/EU) ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) No 473/2013. 

Säännölliset valvontatehtävät 

Valvontatyö kohdennetaan ensisijaisesti säädöspohjaisiin tehtäviin. Niihin kuuluu arvio finanssipoliittisen lain ja sen no-
jalla annetun, julkisen talouden suunnitelmaa säätelevän asetuksen noudattamisesta, mikä pitää sisällään arvion julki-
sen talouden rahoitusasematavoitteiden saavuttamisesta. Tehtäviin lukeutuu myös finanssipoliittiseen lakiin sisältyvän 
korjausmekanismin valvonta. Säädösperusteinen valvontatehtävä käsittää myös talouspolitiikan pohjana käytettyjen 
makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuuden säännöllisen arvioinnin. Säännöllinen valvonta koskee julkisen 
talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta sekä valtiontalouden kehysten noudattamista. Lisäksi valvonta tekee 
arvion EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstön noudattamisesta.  

Valvonta tekee julkisia arvioita ja kannanottoja finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamisesta, sääntöjen noudattami-
sesta, toimenpiteiden vaikutuksista sekä valtiovarainministeriön ennusteiden luotettavuudesta. 

Toiminnan painopisteet ja raportointi suunnittelukaudella 

Suunnittelukaudella painottuu finanssipoliittisten toimien vaikutusten arviointiin käytettävien menetelmien ja välinei-
den kehittäminen, ja tavoitteena on kasvattaa valmiutta itsenäiseen analyysiin. Alkaneen vaalikauden 2019–2022 ta-
voitteiden kannalta keskeistä on hallituksen työllisyystoimien arviointi. Kehittämishankkeissa tarkastellaan julkisen ta-
louden makromallintamisen sekä mikrosimuloinnin käytettävyyttä. Työssä hyödynnetään tarvittaessa myös ulkoisia tut-
kimustoimeksiantoja. Finanssipolitiikan sääntöjen ja mitoituksen kannalta keskeisen talouden tuotantokuilun arvioihin 
liittyvää epävarmuutta tuodaan esiin ja tarkastellaan vasten vaihtoehtoisten menetelmien antamia tuloksia. Yhtenä pai-
nopisteenä on lisäksi julkisen talouden kestävyyden tarkastelu. 

Tarkastusviraston toteuttamasta finanssipolitiikan valvontatehtävästä tehdään ulkoinen arviointi vuonna 2020, mitä 
hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  

Toukokuussa 2020 finanssipolitiikan valvonta julkaisee lopullisen arvion vakaus- ja kasvusopimuksen ja menokehysten 
noudattamisesta vuonna 2019 sekä arvion julkisen talouden suunnitelman sisällöstä. Joulukuussa 2020 annetaan edus-
kunnalle finanssipolitiikan valvonnan erilliskertomus, jossa yhtenä painopisteenä on erityisesti hallituksen päättämien 
työllisyys- ja muiden toimien vaikutusten arviointi vaalikaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. 

Finanssipolitiikan valvonnan päähavainnot raportoidaan kahdesti vuodessa. Keväällä tehtävä raportti keskittyy jälkikä-
teistarkasteluun vakaus- ja kasvusopimuksen ja menokehysten noudattamisesta, julkisen talouden suunnitelman laa-
dintaan sekä ennusteiden realistisuuden arviointiin. Loppuvuonna eduskunnalle annettavassa erilliskertomuksessa ar-
vioidaan julkisen talouden hoitoa, ennakoivasti vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä kansallisten sääntöjen 
ja tavoitteiden saavuttamista talousarvioesityksen valossa. Vuoden 2022 lopussa tehtävään erilliskertomukseen koo-
taan vaalikautta koskevat finanssipolitiikan valvonnan sekä tarkastuksen havainnot. Valtiovarainministeriön ennustei-
den luotettavuudesta raportoidaan säännöllisesti noin kahden vuoden välein. Seuraava, julkisen talouden ennusteisiin 
keskittyvä erillisraportti julkaistaan vuonna 2020. 
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Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on poliittisesti riippumattomana toimijana uskottava ja tasapuolinen valvontaviran-
omainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa. Valvonnalla voidaan ehkäistä ja havaita puoluelain ja vaalirahoituslain vastai-
sia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa puolue- ja vaalirahoituksen tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Valvonta mah-
dollistaa epäasiallisen rahoituksen havaitsemisen. 

Tehtävät jakaantuvat lainsäädännön perusteella ilmoitusten vastaanottamiseen ja julkaisemiseen, ilmoitusvelvollisille 
viestimiseen, vastaanotettujen asiakirjojen oikeellisuuden varmentamiseen ja toimiin, joilla varmennetaan lainsäädän-
nössä mainittujen rajoitteiden noudattamista. Asiakirjahallintoon ja ilmoitusten julkaisemiseen liittyvät tehtävät toteu-
tetaan tätä varten rakennetussa tietojärjestelmässä. 

Vaali- ja puoluerahoituksen valvontatehtävä on vakiintunut osaksi tarkastusviraston toimintaa. Tehtävä on puoluelaissa 
säädetyiltä osin luonteeltaan pysyvä ja edellyttää vakinaisia resursseja. Vaalirahoituslaissa säädetyiltä osin tehtävä on 
vaalikohtainen mutta prosessina säännöllisesti toistuva. Jälki-ilmoitusmenettelyyn liittyvät tehtävät edellyttävät resurs-
seja vaalittominakin vuosina. 

Valvonnan kohdentaminen 
Puoluelain (10/1969, muutettu 683/2010) ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan tarkastus-
viraston tehtävänä on vastaanottaa ilmoitusvelvollisten tekemiä vaalirahoitusilmoituksia ja valvoa niiden oikeellisuutta. 
Vuoden 2016 alusta tarkastusvirasto on valvonut myös puolueille myönnettävän valtionavustuksen käyttöä.  

Kehittämisen painopisteet 
Oikeusministeriön asettama puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön kehittämistyöryhmä aloittaa työskentelynsä 2019, 
ja sen toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun. Työryhmässä tarkastusvirastolla on pysyvän asiantuntijan paikka. Kehit-
tämisessä huomioidaan mahdolliset lainsäädäntömuutokset. Valvonnassa käytettävä tietojärjestelmä uudistetaan si-
ten, että maakuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset voidaan vastaanottaa. 

Puolueiden piirijärjestöjen tarkastaminen perustuu mahdollisimman pitkälti sähköisiin aineistoihin. 

Puolue- ja vaalirahoituksen valvontasuunnitelma vuosille 2020–2024 

Valvontakertomuksien sisällöstä ja aikataulusta on olennaisilta osin säädetty puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa. Lain-
säädännön edellyttämät raportointivaatimukset täytetään. Raportoinnissa pyritään tuomaan esiin näkemyksiä lainsää-
dännön toimivuudesta. 

Eduskunnalle raportoidaan vaalirahoituslain nojalla seuraavasti: 

 

Kuntavaalit 2021 12/2021 

Eduskuntavaalit 2023 12/2023 

 

Eduskunnalle raportoidaan puoluelain nojalla seuraavasti: 

 

Vuoden 2020 valvontatoiminta 3/2021 

Vuoden 2021 valvontatoiminta 3/2022 

Vuoden 2022 valvontatoiminta 3/2023 

Vuoden 2023 valvontatoiminta 3/2024 
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2.5 Kantelu- ja väärinkäytösilmoitusten käsittely 

Tarkastusvirasto käsittelee kantelut, jotka sille on tehty valtion talousarvion noudattamisesta, valtion taloudenhoidon 
laillisuudesta tai vaali- ja puoluerahoituksesta. Niin ikään se käsittelee väärinkäytösilmoitukset, joista säädetään Valti-
ontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 16. pykälässä. 

Muita kuin vaali- ja puoluerahoitukseen liittyviä kanteluja arvioidaan tulevan vuosittain noin 30–40. Näistä noin puolet 
käsitellään kanteluasioina. Tavoitteena on yleensä ratkaista kanteluasia kolmen kuukauden kuluessa. Kanteluasian rat-
kaisemiseksi voidaan käynnistää laillisuustarkastus, jolloin tavoitteena on ratkaista asia kuuden kuukauden kuluessa. 

2.6 Yhteiset laadunhallinnan kehittämisen linjaukset 

Tarkastusviraston laadunhallintamallin uudistamista jatketaan osana strategiatyön toimeenpanoa. Tarkastuslajikohtai-
sesta laadunhallinnasta kootaan viraston johtamisfoorumeilla käsiteltäviksi keskeisimmät havainnot ja kehittämistar-
peet. Laadunhallinta pohjautuu tarkastusohjeisiin. Laadunhallinnasta raportoidaan vuosittain tilinpäätöskertomuk-
sessa. Osana laadunhallintaa tarkastusvirasto pyytää arvioita valitsemiensa tarkastuskertomuksien laadusta ulkopuoli-
silta asiantuntijoilta, esimerkiksi tieteellisen neuvoston jäseniltä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot saatetaan tie-
doksi viraston johdolle. 

2.7 Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan kehittämisessä. Erityisesti kansainväli-
sestä toiminnasta haetaan syötteitä ja välineitä, joiden avulla tarkastusviraston toiminta luo edellytyksiä julkisen talou-
den ja hallinnon kestävään uudistumiseen.  

Keskeisimmät painopisteet ja teemat kansainvälisessä tarkastus- ja valvontayhteistyössä ovat  
− tarkastustyön vaikuttavuus  
− laadunhallinta  
− metodologiatyö  
− digitalisaatio ja data-analytiikka 
− YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet.  

Standardeja kehitetään yhteistyössä ylimpien tarkastusviranomaisten kanssa kansainvälisen järjestön INTOSAIn (Inter-
national Organization for Supreme Audit Institutions) työryhmissä, joissa tarkastustoiminnan kehittämisen näkökul-
masta myös tarkastusvirasto on mukana. Tarkastusviraston perustehtäviin kuuluu lakisääteistä kansainvälistä tarkastus- 
ja valvontayhteistyötä Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisen tarkastuksen sekä riippumattoman finanssipolitiikan 
valvonnan puitteissa. Tarkastusvirasto toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallisena yhteistyöviranomai-
sena. 

Tarkastusviraston tavoitteena on vaikuttaa vuoteen 2020 saakka hallintoneuvoston jäsenenä Euroopan ylimpien tarkas-
tusviranomaisten yhteistyöjärjestössä EUROSAIssa (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Tarkastusvi-
rastolla on tulevaisuuteen katsova ajankohtaisten aiheiden portfoliovastuu (Emerging issues and forward thinking). Teh-
tävänä on seurata ja raportoida aktiivisesti ajankohtaisista aiheista, muun muassa digitalisaatiosta, turvallisuuskysymyk-
sistä, maahanmuutosta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta. 

Tarkastusvirasto toimii suunnittelukaudella puheenjohtajana INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmässä, osallistuu 
INTOSAIn julkisen velan tarkastuksen sekä Big Datan, IT-tarkastuksen, rahoitusmarkkinoiden ja sääntelyuudistuksen, 
julkisen vallan arvioinnin ja kansallisten indikaattoreiden työryhmiin sekä EUROSAIn ympäristötarkastuksen, tarkastuk-
sen ja etiikan, IT- sekä kuntatalouden ja julkisen sektorin tarkastuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ryhmiin. Tämän 
lisäksi tarkastusvirasto johtaa puhetta finanssipolitiikan tarkastuksen verkostossa ja osallistuu aktiivisesti EU-yhteistyön 
puitteissa arvonlisäverotyöryhmän, pankkiunionityötyhmän ja Eurooppa 2020 -strategian tarkastuksen verkoston toi-
mintaan. Lisäksi tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä toimii ennakointi- ja data-ana-
lytiikkaverkostoissa.  

Tarkastusvirasto toimii ulkoisen tilintarkastajan tehtävissä Itämeren suojelukomissio HELCOMissa, Euroopan eteläisessä 
observatoriossa ESO:ssa vuoteen 2022 saakka ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissa vuoteen 2021 
asti. Tämän lisäksi tarkastusvirasto toimii OECD:n Audit Committeen jäsenenä vuosina 2019–2021. 
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3 Tulostavoitteet sekä henkilöstöpolitiikan ja osaamisen kehittämisen painopisteet 

Luvussa asetetaan tarkastusviraston tulostavoitteet ja linjataan henkilöstöpolitiikan sekä osaamisen kehittämisen pai-
nopisteet. 

3.1 Tulostavoitteet 

Valtiontalouden tarkastusviraston tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava. Vaikuttavuus tarkoittaa toimin-
tamme ja tehtävämme näkökulmasta seuraavaa: 

Valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee 

Vaikutamme valtion taloudenhoidon tuloksellisuuteen käymällä tarkastustietoon perustuvaa dialogia 
valtioneuvoston, muiden ohjaustahojen ja päätöksiä toimeenpanevan hallinnon kanssa. 

Luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee 

Vaikutamme tarkastustoiminnallemme siihen, että päätöksenteon pohjana oleva valtiontalouden ja val-
tion taloudenhoidon tietoperusta on luotettava ja hyvälaatuinen. 

Luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu 

Vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalaisen yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset 
tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti 
kestävästi.  

Julkisen talouden hoito on kestävää 

Vaikutamme siihen, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti, pitkän aikavälin kestävyys huomioi-
den. Finanssipolitiikka on sääntöjenmukaista ja toimien mitoitus on suhdanteita tasaavaa. 

Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu seuraavat tulostavoitteet. Tulostavoitteissa onnistuminen luo 
edellytykset ja perustan toiminnan vaikuttavuudelle.  

 
1. Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja olennaista tietoa  

Ajankohtaista ja olennaista tietoa tuotetaan vaikuttavuustavoitteidemme mukaisista alueista. Tavoit-
teenamme on vaikuttaa koko tarkastusprosessin ajan. Tiedämme, milloin ja millaisiin asioihin VTV:n 
kannattaa tarttua ja suunnata tarkastusta. Tuottamamme tieto ja suositukset otetaan huomioon toi-
minnan kehittämisessä ja meiltä pyydetään monipuolisesti asiantuntijatietoa ja näkemyksiä. 

 
2. Kannanottomme on huomioitu finanssipolitiikan valmistelussa ja päätöksenteossa 

Finanssipolitiikan valvonnalla tuottamamme arviointitieto ja kannanotot otetaan huomioon valtioneu-
voston finanssipolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa sekä finanssipolitiikan valmistelussa, ja meiltä 
pyydetään monipuolisesti asiantuntijatietoa julkisen talouden hoidosta. 

 
3. Asiakkaamme arvostavat vuorovaikutustamme ja yhteistä dialogia 

Ymmärrämme sidosryhmiemme toimintaa siten, että osaamme tarjoilla tarkastusten tulokset näiden 
tarvitsemalla tavalla. Tarkastuksen aikainen viestintä koetaan tarkastuskohteissa toimivaksi. 

 
4. Monipuolistamme tiedonmuodostuksen menetelmiä 

Vaikuttaaksemme paremmin otamme käyttöön uusia teknologioita ja hyödynnämme monipuolisia tie-
donmuodostuksen keinoja. Toteutamme monilajitarkastuksia, jotta pystymme tuottamaan entistä mo-
nipuolisempaa tietoa päätöksentekijöille. 
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5. Osaaminen ennakoi ja vastaa toiminnan tarpeita 

Toteutamme tehokkaasti strategisen osaamisen kehittämissuunnitelmaamme. Toteutamme viraston 
tavoitteiden kanssa yhteensovitettuja henkilöstön yksilöllisiä tavoitteita tukevia kehittymissuunnitelmia 
ja siten kehitämme tarvitsemiamme tulevaisuuden taitoja ja osaamista. 

 
6. Tarkastusvirasto on toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö 

Henkilöstömme kokee, että työyhteisömme on hyvinvoiva ja yhdessä toimiva. Tätä arvioidaan erityisesti 
henkilöstön yhteistyön, motivaation, työkyvyn ja uudistumiskyvyn sekä esimiestyön ja johtamisen nä-
kökulmista. 

Tulostavoitteiden edistymisestä ja toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti tilinpäätöksen yhteydessä. 

 
 

3.2 Henkilöstöpolitiikan painopisteet 

Henkilöstöpolitiikka määrittää tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen vision ja tahtotilan. 
Se luo edellytykset suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle henkilöstöjohtamiselle. Henkilöstöpolitiikka perustuu tarkas-
tusviraston arvoihin, muodostaa periaatteet henkilöstöasioiden hoitamisen lähtökohdiksi ja kertoo viraston henkilöstö-
johtamisen toimintaperiaatteet. Henkilöstöpolitiikka ohjeistaa ja tukee strategian toteuttamista. 

Strategian 2019–2023 myötä tarkastusviraston sidosryhmien ja asiakaskunnan tarpeet sekä viraston pyrkimys olla yh-
teiskunnallisesti yhä vaikuttavampi näkyvät myös viraston henkilöstöpolitiikan linjauksissa. Samoin linjauksissa näkyy 
tavoite ”yksi, yhtenäinen VTV”. 

Strategian myötä tarkastusviraston tavoitteena on kehittää työskentelytapoja ja toimintakulttuuria joustavammaksi, 
vuorovaikutteisemmaksi, yhteistyöhön kannustavaksi sekä luottamukseen perustuvaksi. Pyrkimyksenä on erilaisen asi-
antuntemuksen yhdistäminen ja yhteistyö. Tarkastusvirasto muuttuu strategian myötä tiimi- ja projektiorganisaatioksi, 
jossa kaikki työ tehdään projekteissa ja tiimeissä. Tiimeissä tapahtuva projektityöskentely muuttaa viraston toimintaa, 
työskentelyä sekä johtamistyötä. Toive pidemmälle viedystä, aidosta tiimityöskentelystä on tullut ilmi keskustelussa 
henkilöstön kanssa sekä työn kehittämistä koskevissa kyselyissä. 

Jokaisella virastolaisella on rooli uuden strategian mukaisen tarkastusviraston rakentumisessa ja kehittymisessä. Tar-
kastusviraston henkilöstö muodostaa yhteisön, jonka asiantuntemukseen ja ammattitaitoon tarkastusviraston vaikutta-
vuus perustuu. Henkilöstöpolitiikalla pyritään rakentamaan viraston tuottavuutta pitkäjänteisesti.  

Henkilöstöpolitiikkaa toteuttavat kaikki virastolaiset toiminnassaan. Erityisesti viraston johto, HR-toiminto sekä tiimien 
ja projektien vetäjät ja asiantuntijavastaavat noudattavat kukin omalla vastuualueellaan henkilöstöpolitiikan sisältämiä 
periaatteita. 

Uusi johtamisjärjestelmä ja esimiestyö 

Johtamistyössä painotetaan yhdessä johtamista ja dialogia. Johtamisen osaamisalueina painottuvat ihmisten ja muu-
toksen johtaminen, valmentava johtaminen ja strategisen johtamisen taidot sekä osaamisen kehittäminen. Johtamis-
tehtävät jakautuvat painotuksiltaan operatiivisiin ja strategisiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin tehtäviin. 

Tavoittelemme joustavaa ja tasapuolista työyhteisöä sekä motivaation ja kyvykkyyden parasta mahdollista hyödyntä-
mistä, joten ohjausvastuu on jaettu. Tiimimallisen työskentelyn myötä ohjausvastuuta päivittäisjohtamisessa ja sisältö-
kysymyksissä siirretään itseohjautuviin tiimeihin. Tällöin päätöksiä voidaan tehdä enemmän siellä, missä työ tehdään, 
ja ongelmia ratkaisevat ja työtä kehittävät ne ihmiset, joiden työhön kyseiset seikat vaikuttavat. VTV-tiimimallissa pää-
töksenteon nopeutta vahvistetaan ja työntekijöille osoitetaan luottamusta heidän osaamiseensa ja kykyynsä ratkaista 
asioita ja ongelmia.  

Itseohjautuvuutta ja yhdessä ohjautuvuutta tukeva tiimityö keventää viraston päätöksentekojärjestelmää, jakaa johta-
mistyötä ja vastuuta sekä helpottaa projektien ja hankkeiden etenemistä. Kun ohjausta ja päätöksiä siirretään tiimeihin, 
henkilöstölle avautuu uusia mahdollisuuksia johtaa omaa työtään, tehdä sitä koskevia päätöksiä sekä kehittää itseään 
ja osaamistaan. Tiimien itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden myötä johtamisessa omaksutaan enemmän val-
mentavan johtamisen toimintatapoja.  
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Osaamisen johtaminen 

Osaamisen kehittäminen on tarkastusviraston uuden toimintamallin onnistumisen keskeinen menestystekijä, ja kyky 
johtaa ja hallita moniulotteista osaamista on oleellinen osa johtamisroolia. Osaamisen johtamiselle suuntaa antavat 
tarkastusviraston strategiset osaamistarpeet. 

Tarkastusviraston strategisen muutoksen ytimessä on viraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen yhtenäis-
tämällä toimintatapoja ja lisäämällä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Osaamisen ja kehittymisen kannalta tämä 
tarkoittaa, että koko tarkastusviraston osaamispotentiaalia käytetään paremmin ja monipuolisemmin. Projekteissa hen-
kilöstön osaamista hyödynnetään joustavasti läpi viraston. Henkilöstölle luodaan tiimeissä ja projekteissa kehittymis-
polkuja. 

Osaamisen ja toimintatapojen kehittämisen keskiössä ovat yhä työssäoppiminen, palaute, muilta oppiminen ja yhteis-
työ. Osaamisen kehittämistä tukevat muilta oppiminen ja oman ammattitaidon jakaminen. Erilaisista osaamisista koos-
tuvat tiimit mahdollistavat työskentelyn entistä laajempien aiheiden kanssa monipuolisesti, kun asiantuntemus saadaan 
koko tiimin käyttöön. Projektiorganisaatio tarjoaa myös mahdollisuuden päästä kehittämään johtamisosaamista projek-
tinvetäjän roolissa. 

Tiimeissä tapahtuvan projektityöskentelyn järjestäminen edellyttää uudenlaisten osaamisalueiden vahvistamista. Pää-
teemoja ovat projektiorganisaation johtaminen, tiimityö- ja tiiminjohtamistaidot, projektiosaaminen, valmentava joh-
taminen, data-analytiikka ja digitalisaatio. Osaamista kehitetään suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä tavalla strategi-
aan perustuen. 

Toimintaympäristön muutokset ja muuttuvat tarkastusalan vaatimukset näkyvät siinä, että data-analytiikka, digitalisaa-
tio ja robotisaatio ovat jo luoneet uudenlaisia toimintamalleja tarkastustyöhön.  

Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi  

Tarkastusviraston henkilöstösuunnittelun ja uusien rekrytointien painopisteenä ovat strategiset osaamistarpeet, jotka 
vastaavat kykyyn toimia yhteiskunnallisesti vaikuttavasti ja sidosryhmiemme tarpeisiin vastaavana tiedon tuottajana 
yhteiskunnan ja talouden muuttavassa toimintaympäristössä.  

Uudet rekrytoinnit suuntautuvat pääosin nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ja tarkastusalan kehittymisen esille 
tuomiin osaamistarpeisiin, kuten data-analytiikka-, projekti- ja vuorovaikutusosaamiseen. Periaatteena on, että ulkoi-
silla rekrytoinneilla täytetään sellaisia osaamisen tarpeita, joita ei voida hoitaa henkilöstökoulutuksella, sisäisillä tehtä-
väkierroilla tai tehtävien uudelleenjärjestelyllä. Eläköitymisten, virkavapaiden tai muiden henkilöstömuutosten mahdol-
listamien ulkoisten rekrytointien painopisteenä on viraston tehtävien suorittamiseksi tarvittavan uuden osaamisen han-
kinta. Henkilöstön liikkuvuuteen panostetaan jatkamalla virkamiesvaihtoja, henkilökiertoja ja tarjoamalla kansainväli-
seen tarkastustoimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. 

Työn arviointi, palkkaus ja palkitseminen 

Tarkastusviraston palkkauksen tavoitteena on kannustavuus ja yhdenvertaisuus. Palkkaus ja palkitseminen on läpinäky-
vää, ja kannustimina ovat tarkastusviraston yhteiset tavoitteet. Työssä suoriutumista arvioidaan avoimin objektiivisin 
kriteerein yhdenvertaisesti. Henkilöstön tehtävänkuvausten päivittäminen tukee osaltaan palkkauksen kriteereiden lä-
pinäkyvyyttä, yhdenvertaisuutta ja toteutumista. Henkilöstön tehtävänkuvauksissa määritellään läpinäkyvästi henkilön 
päätehtävien sisältö ja toimenkuvaan kuuluvat muut tehtävät siten, että tehtävän vaativuuden arviointi kohdistuu hen-
kilön tosiasiallisiin tehtäviin. Osaamisen laajuutta ja syvyyttä arvioidaan henkilölle annettujen tehtävien hoitamisessa. 
Kysymys ei ole tällöin teoreettisen osaamisen tai koulutuksen tason arvioinnista, vaan henkilön osaamista arvioidaan 
hänelle määriteltyjen tehtävien hoitamisessa.  

Uuden strategian ja organisaatiomuutoksen myötä tarkastellaan myös mahdollisuuksia kehittää tarkastusviraston palk-
kaus- ja palkitsemisjärjestelmää. Palkkausjärjestelmän halutaan tukevan strategiaa, vaikuttavuutta ja menestystekijöitä.  

Työilmapiiri ja työyhteisönä toimiminen  

Tarkastusviraston strategisen hyvinvoinnin hanke Tyhy 3.0 ja sen jatkotyö keskittyvät työhyvinvoinnin kehittämiseen 
ennen kaikkea siten, että henkilöstön tuottavuuden edellytyksiä parannetaan ja seurataan jatkuvasti. Tehdyn analyysin 
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pohjalta tarkastusviraston henkilöstötuottavuuden edellytysten ja johtamisen kehittämisen osa-alueita ovat ihmisjoh-
tajuus, oman työn mielekkyys, asiakashyöty ja uudistumiskyky. Työhyvinvointia parannetaan näiden neljän kehityskoh-
teen pohjalta. Edistymistä seurataan mittaamalla asetettujen tavoitteiden toteutumista näillä osa-alueilla. Henkilöstö-
tuottavuuden edellytyksiä mitataan säännöllisesti, kattavamman kyselyn lisäksi kevyemmällä ja toistuvalla kyselyllä. 
Henkilöstöllä on mahdollisuus kokoontua työhyvinvointifoorumiin keskustelemaan työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä. 
Foorumissa henkilöstö kokoontuu ilman esimiehiä ja johtoa työstämään etukäteen ehdottamiensa aiheiden pohjalta 
käytännön ehdotuksia viraston työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

Suunnittelukaudella työilmapiirin ja työyhteisön toimivuuteen panostetaan erityisesti tukemalla henkilöstöä uusien toi-
mintatapojen ja organisaatiomuutoksen toteuttamisessa. Henkilöstö osallistuu muutoksen valmisteluun ja toteuttami-
seen, ja muutosviestinnän avoimuudesta ja oikea-aikaisuudesta huolehditaan yhteisten infotilaisuuksien, työpajojen ja 
strategiaviestinnän kanavien avulla. Hyvän työyhteisön edistäminen ja työilmapiirin ylläpitäminen kuuluvat jokaisen vi-
rastolaisen tehtäviin. Avainhenkilöitä kannustavan työilmapiirin ja toimivan työyhteisön edistämisessä ovat johto, esi-
miehet ja HR-toiminto.  

Henkilöstöpolitiikan toteutumisen seuranta 

Henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon ja henkilöstöjärjestöjen kvartaalitapaa-
misissa. Seurannan käytännöt ja mittaristot luodaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Seurannassa ja arvioinnissa tar-
kastellaan kaikkia henkilöstöpolitiikan teemoja. 

3.3 Osaamisen kehittämisen painopisteet 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on uudistanut strategiansa ja johtamisjärjestelmänsä. Muutoksen tavoitteena on laa-
jempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monipuolista osaamisen kehittä-
mistä. Osaamisen kehittäminen onkin nostettu strategiakauden yhdeksi painopisteeksi. Osaamisen kehittämisellä täh-
täämme siihen, että saamme valmiuksia tehdä asioita uudella tavalla ja näin luoda strategiamme mukaista uudenlaista 
organisaatiokulttuuria. 

Uudessa organisaatiossa henkilöstö on sijoitettu neljään oppimiskeskukseen. Oppimiskeskukset – tulevaisuuden talous, 
digitalisaatio, menetelmät ja vaikuttava asiakastyö – vastaavat kokonaisnäkemyksen ja tilannekuvan muodostamisesta 
vastuullaan olevien osaamisalueiden kehittämisen tavoitteista ja tarpeista sekä osaamisen kehittämisen suunnittelusta. 

Oppimiskeskusten johtajat vastaavat henkilöstön osaamisen kehittämisestä strategiassa vahvistettujen vaikuttavuusta-
voitteiden saavuttamiseksi sekä viraston henkilöstön kyvykkyyden, uudistumiskyvyn ja työurien vahvistamiseksi. Oppi-
miskeskukset tarjoavat osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita, kuten koulutuksia ja monipuolisia oppimistapahtu-
mia, koko henkilöstölle. Henkilöstön potentiaalia johdetaan oppimiskeskuksissa kestävällä tavalla. 

Tärkein voimavaramme ovat viraston palveluksessa olevat ihmiset. Panostamme jatkuvaan oppimiseen ja siihen että 
meillä on monipuoliset oppimismahdollisuudet. Toteutamme työntekijöiden ja viraston tavoitteita tukevia kehittymis-
suunnitelmia ja siten kehitämme tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja osaamista, kuten asiakasymmärrystä, tiimityötai-
toja, projektinhallintaosaamista ja sparrauskykyä. Osaamisen kehittämisen painopisteenä on edelleen ylläpitää viraston 
tarkastusosaamista ja huolehtia siitä, että tarkastajat voivat pätevöityä ja ylläpitää tarkastusalan ammattitutkintoja. 

Uusia taitoja projektityöskentelyn tueksi 

VTV on siirtymässä projektiorganisaatioon, jossa kaikki työ tehdään projekteissa. Yhdessä työskentelyn yleistyessä yh-
teisten pelisääntöjen noudattaminen ja toistemme vahvuuksien hyödyntäminen korostuu. Osaamisen kehittämisessä 
tullaankin panostamaan tiimityö- ja projektinhallintataitoihin. 

Kehittämisen toimintatapojen keskiössä ovat työssäoppiminen, palaute, muilta oppiminen ja yhteistyö. Tiimimuotoi-
sessa työskentelyssä osaamisen kehittämistä tukevat lisäksi muilta oppiminen ja oman ammattitaidon jakaminen. Eri-
laisista osaamisista koostuvat tiimit mahdollistavat tehokkaan työskentelyn entistä laajempien aiheiden parissa, kun 
asiantuntemus saadaan koko tiimin käyttöön. Tiimiorganisaatio tarjoaa myös entistä laajemmat mahdollisuudet johta-
misosaamisen ja johtamiskokemuksen hankkimiseksi.  

Siirtyminen hierarkiaan perustuvasta mallista vastuuta antavaan projektiorganisaatioon edellyttää uusien toimintata-
pojen omaksumista. Hierarkioiden purkaminen lisää toiminnan vapautta ja lisää kokeiluja, jotka tuovat organisaatiolle 
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mahdollisuuksia. Osaamisen kehittämisessä tullaankin keskittymään taitoihin ja osaamisiin, jotka tukevat ja edistävät 
toimimista uudenlaisessa organisaatiomallissa. Vahvistamalla itseohjautuvuutta ja tiimin yhdessä ohjautuvuutta voi-
daan edistää organisaation siirtymistä aidosti oppivaksi, vastuuta kantavaksi ja luovaksi. Projektiorganisaatiolla ja tiimi-
työllä mahdollistetaan myös viraston potentiaalin tehokas hyödyntäminen sekä sellaisen kulttuurin tekeminen ja luo-
minen, jossa koko organisaatio toimii yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja pystyy hallitsemaan jatkuvan uudistumisen.  

Strategisten osaamisten kehittämiseen uusi malli 

Strategisen osaamisen kehittämismalli uudistetaan vastaamaan viraston uutta rakennetta ja strategiaa. Osaamisen ke-
hittämisessä panostetaan strategiasta johdettavan osaamisen ja kehittymisen tukemiseen ja kehitysinvestoinnit suun-
nataan strategisesti kriittisille alueille. Osaamista kehitetään suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä tavalla strategiaan 
perustuen ja henkilöstön potentiaalia ja kehittymistä johdetaan ja tuetaan kestävällä tavalla.   

Toimintaympäristön muutos asettaa vaatimuksia tarkastusviraston kehittymiselle. Toimintaympäristön muutokset ja 
tarkastusalan vaatimukset siirtävät osaamisen kehittämisen painopistettä kohti laajempia ja monipuolisia osaamispol-
kuja. Laajempia ja monipuolisempia osaamispolkuja tukemaan kartoitetaan strategisen osaamisen kehittämisen mallin 
pohjalta viraston työn kannalta kriittiset osaamiset, taidot ja kyvyt. Kartoituksen perusteella luodaan yksilöllisiä kehitty-
missuunnitelmia, jotka omalta osaltaan tukevat henkilöstön motivaatiota ja työhyvinvointia. 

Panostamme edelleen siihen, että tarkastusvirastossa on hyvä vuorovaikutukseen perustuva asiakasymmärrys. Kehi-
tämme yhteistyötä ja vuorovaikutusta toimintamme kannalta keskeisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että vahvistamme osaamistamme asiantuntijaverkostoilla ja -yhteisöillä. Tämä edellyttää, että 
meillä on kyky käydä dialogia, kuunnella ja kuulla. 
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Johtamissitoumus 

Sitoudumme toimimaan Valtiontalouden tarkastusviraston strategian arvojen mukaisella, johdonmukaisella, ennustet-
tavalla ja kannustavalla tavalla. Tavoitteenamme on, että henkilöstöllä olisi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset 
toteuttaa tarkastussuunnitelmaa. Sitoudumme johtamaan ja kehittämään vastuullamme olevaa tarkastus-, valvonta- ja 
asiantuntijatoimintaa sekä työskentelemään yhdessä siten, että tarkastussuunnitelman tulostavoitteet voidaan mah-
dollisimman hyvin saavuttaa. 

Johdamme ihmisiä ja työtä asettamalla tavoitteet ja luomalla edellytykset tulosten saavuttamiselle. Toiminnallamme 
tuemme toisiamme sekä muita johtamistehtävissä siten, että yhteisellä johtamisella luomme edellytyksiä tulokselliselle 
ja vaikuttavalle ja laadukkaalle työlle, hyvälle työilmapiirille ja työyhteisön toimivuudelle.  

Kannamme vastuumme koko viraston yhteisestä johtamisesta ja sen aktiivisesta kehittämisestä johtamisen eri fooru-
meilla sekä työjärjestyksen mukaisilla erityisillä johtamisen vastuualueillamme. 

 
Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 2019 
 
 
Tytti Yli-Viikari  Mikko Koiranen 
pääjohtaja  johtaja 
 
Matti Okko  Jaakko Eskola 
johtaja  johtaja 
 
Heli Mikkelä  Pirkko Lahdelma 
johtaja  johtaja 
   
Anna-Liisa Pasanen Heli Nikander 
johtaja  johtaja 
 
Leena Juvonen  Pia Palviainen 
johtaja  HR-johtaja   
 
Riitta-Liisa Heikkilä Jaana Beversdorf 
johtaja  viestintäpäällikkö 
 
Juhani Heimsch  Jenni Leppälahti 
ICT-päällikkö  suunnittelupäällikkö 
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Liitteet 

 

LIITE 1 

Määrärahakehyslaskelma 2020−2024  

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 TP TA TAE TAE TAE TAE TAE 
Talousarvio/määrärahakehys* 14 937 000 15 669 000 15 804 000 16 307 745 16 307 745 16 307 745 16 307 745 
Siirtyy edelliseltä vuodelta 2 060 389 2 251 536 2 065 352 1 561 608 1 561 608 1 561 609 1 561 609 
Käytettävissä olevat määrä- 
rahat yhteensä 16 997 389 17 920 536 17 869 352 17 869 353 17 869 353 17 869 354 17 869 354 

Palkat ja palkkiot 11 419 448 12 121 845 12 392 995 12 392 995 12 392 995 12 392 995 12 392 995 
Toimitilojen vuokrat 629 001 583 000 583 000 583 000 583 000 583 000 583 000 
Muut toimintamenot 2 697 404 3 150 339 3 331 750 3 331 750 3 331 750 3 331 750 3 331 750 
Käyttö yhteensä 14 745 853 15 855 184 16 307 745 16 307 745 16 307 745 16 307 745 16 307 745 
Siirtyy seuraavalle vuodelle 2 251 536 2 065 352 1 561 608 1 561 608 1 561 609 1 561 609 1 561 609 
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LIITE 2 
         

          
VTV        Päivitetty 19.9.2019  
Määrärahalaskelma (TTS-laskelma) Valtiontalouden tarkastusvirasto       
 
Tarkistetut suunnitelmatiedot 

 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019−2023      

  
  

  
  
  

           
    Vastuualue 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

Palkka- ja toimintamenot TP TA TAE Muutos +/- € TTS 2021 Muutos +/- € TTS 2022 Muutos +/- € TTS 2023 Muutos +/- € TTS 2024 Mu

VTV (siirtomääräraha 2 v.) 14 937 000 15 669 000 15 804 000 135 000 16 307 745 503 745 16 307 745 0 16 307 745 0 16 307 745 

11 419 448 12 121 845 12 392 995 271 150 12 392 995 0 12 392 995 0 12 392 995 0 12 392 995 Palkkamenot 
3 327 013 3 733 339 3 914 750 181 411 3 914 750 0 3 914 750 0 3 914 750 0 3 914 750 Toimintamenot 

Toimintamenot mom. 21.40.01  14 937 000 15 669 000 15 669 000   15 669 000   15 669 000   15 669 000   15 669 000 tilinpäätös 
Toimintamenojen käyttö/vuosi 14 746 461 15 855 184 16 307 745   16 307 745   16 307 745   16 307 745   16 307 745 

Siirtyvä erä 2 060 389 2 251 536 2 065 352 -186 184 1 561 607 -503 745 1 561 607 0 1 561 607 0 1 561 607 

Käytettävissä määrärahaa yht. 16 997 389 17 920 536 17 869 352   17 869 352   17 869 352   17 869 352   17 869 352 

Arvonlisäveromenot yht. (21.40.29) 511 000 590 000 650 000 60 000 650 000 0 650 000 0 650 000 0 650 000 

Toiminta- ja alv-menot yhteensä 15 257 461 16 445 184 16 957 745   16 957 745   16 957 745   16 957 745   16 957 745 

+/- Muutokset 2020–2024 yhteensä       326 377   0   0   0   

2024 

utos +/- € 

0 

0 

0 

  

  

0 

  

0 

  

0 
 

Siirtomääräraha 
Tarkastusviraston toimintamenoihin käytettäväksi tarkoitettu määräraha on budjetoitu siirtomäärärahaksi (2 v) aivan kuten valtion muidenkin virastojen toimin-
tamenot. Valtion talousarviolain mukaan siirtomääräraha voidaan kokonaan tai osaksi siirtää käytettäväksi tulo- ja menoarvioon ottamisvuotta seuraavien kol-
men varainhoitovuoden aikana, jollei tulo- ja menoarviossa asianomaisen siirtomäärärahan kohdalla ole määrätty, että siirtomääräraha voidaan siirtää käytet-
täväksi vain seuraavan varainhoitovuoden aikana. Tästä syystä kehystaulukkoon on lisätty siirtomäärärahan luonteen takia sarake Toimintamenojen 
käyttö/vuosi. Varainhoitovuoden päätyttyä käyttämätön osa siirtomäärärahasta voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle käytettäväksi. Siirtomäärärahan 
siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Se on kyseisen tilikauden talousarviomeno, mutta liikekirjanpidon meno vasta todellisena käyttövuonna. Siirtomäärä-
rahaa voidaan siten käyttää useampivuotisten hankkeiden toteuttamiseen. 
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LIITE 3 

Henkilöstövoimavarakehys 2020−2024  

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Henkilöstökulujen ennuste (€) 11 892 789 12 291 475 12 180 257 12 007 314 11 889 668 11 683 995 
Henkilöstökulujen ennuste pl. lomarahojen vaihdot (€) 11 738 182 12 131 685 12 021 913 11 851 219 11 735 102 11 532 103 
Henkilöstökulujen tavoite (€) 12 121 845 12 392 995 12 392 995 12 392 995 12 392 995 12 392 995 
Tavoite - Ennuste pl. lomarahojen vaihdot 383 663 261 310 371 082 541 776 657 893 860 892 
Htv-ennuste (htv = 180 htp) 139,8 142,0 137,1 134,4 132,2 128,7 
Htv-tavoite (htv=180 htp) 138,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 
Htv: tavoite-ennuste -1,8 2,0 6,9 9,6 11,8 15,3 
Työaikajakauma päätoiminnoittain, tavoite (%, htv)             

Tarkastus- ja valvontatoiminta 48 % 67 50 % 72 50 % 72 50 % 72 50 % 72 50 % 72 
Muu ydintoiminta 26 % 36 25 % 36 25 % 36 25 % 36 25 % 36 25 % 36 
Tukitoiminta 26 % 35 25 % 36 25 % 36 25 % 36 25 % 36 25 % 36 
Yhteensä 100 % 138 100 % 144 100 % 144 100 % 144 100 % 144 100 % 144 
Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)             
Ylin johto 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 2 % 1 
Johto 12 % 16 18 % 19 19 % 19 17 % 16 14 % 13 13 % 12 
Palvelutiimit 25 % 35 19 % 39 17 % 33 17 % 33 17 % 32 18 % 33 
Tarkastus- ja valvonta-asiantuntijat 63 % 87 62 % 83 63 % 84 65 % 84 68 % 86 67 % 82 
Koko henkilöstö yhteensä 100 % 139,8 100 % 142,0 100 % 137,1 100 % 134,4 100 % 132,2 100 % 128,7 
Eläköitymiset (htv)             
Toteutuneet/ennustetut eläköitymiset (hlöä) 5 2 0 0 1 5 
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