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Pääjohtajan katsaus

Yhdessä – Uutta kohti
Tarkastusviraston vision ja uusien strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi uudistimme
tarkastusviraston organisaatio- ja johtamismallin vuonna 2019. Uudistus on mittava ja kokonais
valtainen. Tunnistimme viraston toiminnasta neljä vaikuttavuusaluetta, jotta voimme pureutua entistä
paremmin oikea-aikaiseen, olennaiseen ja vaikuttavaan tarkastus- ja valvontatyöhön. Haluamme
tukea myös henkilöstön osaamisen kehittämistä ja uudenlaista työskentelyä, mitä varten perustimme
virastoon oppimiskeskukset. Yhteinen johtaminen ja yhteisten prosessien kehittäminen ovat vieneet
meitä eteenpäin jo ensimmäisen vuoden aikana, vaikka muutosten laajemmat vaikutukset näkyvät
selkeämmin vasta tulevina vuosina.
Tarkastus- ja asiantuntijatyöllämme vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalaisen
yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn
toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tarkastamme vuosittain valtion tilin
päätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä
puolue- ja vaalirahoitusta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus muodostaa valtiontaloudesta ja valtion taloudenhoidosta ministeriörajat ylittävä kokonaisnäkemys. Toimimme yhdessä ja tarjoamme
kansanedustajille sekä eduskunnan ja hallinnon virkamiehille tarkastustemme ja selvitystemme
kautta tietoa päätöksenteon tueksi.
Kehitämme sisäisiä toimintamallejamme ja prosessejamme rohkeasti, jotta pystymme jatkossakin
tuottamaan päätöksentekijöille riippumatonta tietoa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Meille on tärkeää käydä jatkuvaa dialogia sidosryhmiemme kanssa ja toimia aktiivisesti eri verkostoissa. On ollut ilo huomata, että sidosryhmämme arvostavat toimintaamme. Toteutimme vuoden
lopulla sidosryhmäkyselyn ja saimme sen tuloksista tärkeää tietoa ja palautetta, jonka avulla kehitämme toimintaamme. Kiitämme sidosryhmiämme arvokkaasta palautteesta ja vahvistamme jatkuvaa dialogia heidän kanssaan.
Muutokset mahdollistetaan yhdessä, ja uusien toimintatapojen edistämiseen tarvitaan koko
tarkastusviraston henkilöstöä. Toimintaa kehittäessämme meidän on väistämättä siedettävä myös
epävarmuutta ja pyrittävä omaksumaan uusia menettelyjä, mikä on ajoittain raskastakin. Kiitän
tarkastusviraston henkilöstöä positiivisesta otteesta vuoden aikana – yhdessä rakennamme kestävää tulevaisuutta.
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1

Toimintakertomus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton tarkastus- ja valvontaviranomainen, jonka asema
ja tehtävät on säädetty perustuslaissa. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talous
arvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii
lisäksi puolue- ja vaalirahoituksen valvojana. Tarkastusviraston perustuslaissa säädettynä tehtävänä
on tarkastaa valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta sekä valtion talousarvion
noudattamista. Tarkastusvirasto toteuttaa tehtäväänsä suorittamalla tuloksellisuustarkastusta, tilin
tarkastusta, laillisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastusta.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukainen kansallinen tilintarkastuselin, joka toimii yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
(ETT) kanssa unionin varojen ulkoisessa valvonnassa. Tarkastusviraston tehtäväksi on laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) säädetty vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden n
 oudattamisen
valvominen, vaalirahoitusilmoitusten julkistaminen ja vaalirahoitusilmoitusten tarkistaminen. Puolue
laissa (10/1969, muutettu lailla 683/2010) tarkastusviraston tehtäväksi on säädetty valvoa puolueiden vastaanottamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista puolueen,
puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toiminnassa.
Finanssipolitiikan valvonnasta säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta
sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä
koskevista vaatimuksista annetussa laissa (869/2012) ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa (muutettu lailla 870/2012). Finanssipolitiikan valvontatehtävä perustuu unionioikeudessa
Euroopan unionin vakaussopimukseen sekä unionin lainsäädäntöön (EU:n budjettikehysdirektiivi
2011/85/EU ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetus [EU] 473/2013).

1.1 Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet
Tarkastusvirasto tukee eduskuntaa eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntö- ja valvontavallan sekä
valtiontaloudellisen vallan käytössä. Valtiontalouden tarkastusviraston strategia 2019–2023 korostaa tarkastusviraston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Virasto kohdistaa tarkastustoimintansa oikea-
aikaisesti valtiontalouden kannalta merkittäviin aiheisiin. Näin toimimalla tarkastusvirasto vaikuttaa siihen, että valtion taloudenhoidon tuloksellisuus ja luottamus päätöksenteon tietoperustaan
paranevat sekä luottamus vahvistuu siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi.
Vaikuttavuus- ja tarkastustyötä tehdään neljällä vaikuttavuusalueella. Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen tarkastustoiminta keskittyy finanssipolitiikan tietopohjan luotettavuuden varmistamiseen, finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin, valtion velanhoidon riskienhallinnan järjestämiseen sekä valtion aineellisen omaisuuden hallintaan, erityisesti
elinkaarikustannusten suunnitteluun. Valtionyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta arvioidaan
erityisesti omaisuuden hoidon ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta. Vaikuttavuusalueelle kuuluu myös valtiontalouteen kohdistuvien riskien kannalta tärkeä rahoitussektorin valvonta ja sääntely.
Finanssipolitiikan valvonnalla edistetään vastuullista julkisen talouden hoitoa, varmistetaan sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta ja vaikutetaan säännöstön tarkoituksenmukaisuuteen.
Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen painopisteitä ovat yhtenäinen valtioneuvosto,
kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano, valtion työnantajanpolitiikka sekä lainsäädännön
laatu. Näkökulmina ovat muun muassa ohjausjärjestelmät, hallitusohjelman toimeenpano, keskus
hallinnon uudistukset, hallinnon rakennereformit ja kokeilut sekä toimintojen uudelleen organisointi
ja YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden ja kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen.
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Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen tarkastustoiminnan ytimen muodostavat hyvinvointivaltion perustana olevat sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio
toiminta sekä kokonaisturvallisuus. Tarkastusten painopiste on julkisen ja valtiontalouden kannalta
merkittävissä sosiaaliturvaetuuksissa ja etuuksiin liittyvien palveluiden sekä innovaatiotoiminnan
järjestämisessä, taloudellisuudessa ja vaikutuksissa.
Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalueen tarkastustoiminta varmistaa, että valtion talousarviota
noudatetaan ja valtion taloudenhoidossa on toimiva sisäinen valvonta. Tarkastuksen kohteena ovat
valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat, valtiontason tietojen luotettavuus, tuotantotoiminnan
tuloksellisuuden kehitys, konsernitiedon kehittäminen, valtion riskienhallinta ja sisäinen valvonta
sekä talousarvion noudattaminen. Tarkastusvirasto on käynnistänyt valtion taloudenhoidon laillisuuden ja talousarvion noudattamisen tarkastuksen. Vaikuttavuusalueella on lisäksi käynnissä tilin
tarkastuksen uudistamistyö.
Tarkastus- ja valvontatoiminnan lisäksi tarkastusvirasto seuraa julkisen talouden ja valtiontalouden
toimintaympäristöä. Seurannan avulla tunnistetaan julkisen talouden ja valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisia tarkastusaiheita. Viraston vaikuttavuustyöhön kuuluvat myös asiantuntijalausunnot sekä Hyvä hallinto -artikkelit ja blogit, joilla tuetaan eduskunnan ja valtionhallinnon
päätöksentekoa. Vuonna 2019 tarkastusvirasto järjesti yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kolme
sidosryhmätapahtumaa: Building Trust – the Role of Supreme Audit Institutions in Ensuring the Reliability of Fiscal Data, VTVNyt! Valtio konsernin emoyhtiönä ja VTVNyt! Hallinto muutoksen tekijäksi. Virasto voi hyödyntää sidosryhmätapahtumia myös tarkastusten johtopäätösten ja suositusten
toimeenpanon vauhdittamiseksi. Vuonna 2019 julkaistiin sidosryhmien näkemyksistä ensimmäinen
raportti, jonka aiheena oli yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi.
Vuonna 2019 tarkastusvirasto perusti uuden julkaisusarjan: VTV Katsaukset. Katsauksiin kootaan
eri tarkastusten sekä muiden tahojen tuottamaa ajankohtaista tietoa tiiviissä muodossa. Ensimmäiset katsaukset käsittelivät maahanmuuttoa ja työllisyyspalveluita. Katsausten pääasiallinen kohde
ryhmä ovat kansanedustajat, heidän avustajansa sekä eduskunnan virkamiehet. Tarkastusvirastolla
on perinteisesti ollut vahva yhteys eduskunnan tarkastusvaliokuntaan. Virasto on lisännyt vuorovaikutusta myös muiden valiokuntien kanssa muun muassa jakamalla valiokunnille säännöllisesti tietoa viraston tulevasta toiminnasta.
Tarkastusvirasto tarjoaa eduskunnalle ja päätöksentekijöille asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita, joiden takana on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tarkastustoiminta rakentuu yhteisten prosessien ja toimintatapojen kautta vaikuttavuudeksi. Tarkastusvirasto pyrkii olemaan aktiivinen tulevaisuuden rakentaja. Tämä tarkoittaa sitä, että virasto kokeilee rohkeasti uutta teknologiaa ja uusia
toimintatapoja ja panostaa jatkuvaan oppimiseen. Virasto tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisen
tarkastusvirastoyhteisön kanssa, missä se pyrkii huomioimaan henkilöstön monipuoliset oppimis
tarpeet ja -mahdollisuudet.

1.1.1 Strategiset vaikuttavuus- ja tulostavoitteet sekä niiden arviointi
Tarkastusviraston palvelukykyä on arvioitu vuoden 2019 aikana sekä tarkastusten jälkeen systemaattisesti toteutettavilla palautekyselyillä että sidosryhmäkyselyllä. Yleisesti tarkastusviraston palvelukykyyn ollaan varsin tyytyväisiä. Sidosryhmät ovat tyytyväisimpiä viraston toiminnan eettisyyteen ja vastuullisuuteen, toiminnan vaikuttavuuteen, palvelun laatuun sekä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
Sidosryhmät toivovat, että tarkastusvirasto tuo jatkossa entistä rohkeammin esiin epäkohtia ja
osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sidosryhmien näkemyksen mukaan tarkastusvirasto
on uudistanut toimintaansa sekä laajentanut ja monipuolistanut rooliaan tarkastustoiminnassa – ja
samalla säilyttänyt riippumattomuutensa ja puolueettomuuteensa. Sidosryhmät toivovat virastolta
entistä vahvempaa kumppanuutta ja aktiivisempaa viestintää. Lisäksi sidosryhmien toiveena on, että
virasto omaksuisi konsultoivan otteen ja toimisi suunnannäyttäjänä sen toiminnan ydinalueilla. Näin
virasto auttaisi valtionhallintoa uudistumaan.
Tarkastusviraston tulostavoitteet vuodelle 2019 on kirjattu viraston tarkastussuunnitelmaan
2019–2023.
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1 Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja
olennaista tarkastus- ja valvontatietoa
Mittari: Sidosryhmäkysely ja palautejärjestelmä
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Sidosryhmäkyselyssä on nostettu erityisen positiivisena asiana esiin se, että tarkastusvirasto katsoo
yhä tiiviimmin tulevaisuuteen ja toimii entistä konsultoivammalla otteella. Tarkastusraporteissa esiin
nostetut toimintaympäristön muutostarpeet koetaan olennaisiksi ja raporttien tulkinnat valtionhallinnon heikkouksista ja vahvuuksista tärkeiksi.
Tarkastusten palautekyselyn mukaan vastaajista 62 prosenttia koki saaneensa ajankohtaista ja oleellista tietoa toimintansa kehittämisen tueksi (73 prosenttia vuonna 2018), 88 prosenttia oli tyytyväisiä
viestintään tarkastuksen sisällöstä, prosessista ja aikatauluista (73 prosenttia vuonna 2018), ja 82 prosenttia oli tyytyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana (83 prosenttia vuonna 2018).

2 Vaikutamme siihen, että valtion taloudenhoidossa noudatetaan säädöksiä,
valtion talousarviota sekä hyvän hallinnon periaatteita
Mittari: Sidosryhmäkysely
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Tarkastusten vaikutukset koettiin ennaltaehkäiseviksi, vastuullistaviksi ja varmentaviksi. Suositusten koettiin vaikuttavan myönteisesti myös toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn vastanneet sidosryhmät
kertovat hyödyntävänsä tarkastusviraston tuottamaa tietoa pääosin säännöllisesti tai silloin tällöin.
Tarkastusvirasto vaikuttaa tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella siihen, että valtion talouden
hoidossa noudatetaan lakia ja eduskunnan päätöksiä. Taloudenhoidon laillisuuteen kuuluu myös tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmentaminen.
Finanssipolitiikan valvonnassa julkisen talouden hoitoa arvioidaan myös lainsäädännön ja muun normiston noudattamisen näkökulmasta. Tuloksellisuustarkastuksissa ja finanssipolitiikan tarkastuksissa
keskitytään lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. Tarkastusasetelmaa laadittaessa huomioidaan hyvän hallinnon periaatteet sekä taloudenhoitoa koskeva normisto. Eduskunnan päätökset
huomioidaan erityisesti tarkastusta kohdennettaessa.

3 Vaikutamme julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen
Mittari: Sidosryhmäkysely
Arvio: Tavoite on toteutunut melko hyvin.
Sidosryhmäkyselyn tulosten mukaan tarkastusvirasto tuo raportoinnissaan hyvin esiin hyvin toiminta
ympäristön muutostarpeet sekä valtionhallinnon heikkoudet ja vahvuudet. Raportoinnissa on tulevaisuuteen katsova ote, mikä vaikuttaa myönteisesti julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen. Sidosryhmäkyselyn mukaan tarkastusvirastolta toivotaan enemmän tietoa julkisen talouden ja
valtiontalouden suunnittelusta ja hallinnasta.
Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten kohdentamisella ja tarkastusten suosituksilla tarkastusvirasto vaikuttaa valtiontalouden ja julkisen talouden sekä valtionhallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävään kehittämiseen ja uudistumiseen. Tarkastusaiheiden valinnassa keskeistä
on ollut julkisen talouden ja hallinnon kestävän uudistumisen tukeminen. Tätä on toteutettu muun ohella
kohdistamalla tarkastusta hallitusohjelman strategisiin tavoitteisiin ja uudistusten valmisteluvaiheeseen.
Finanssipolitiikan valvonnalla tarkastusvirasto edistää finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä
ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä. Finanssipolitiikan tarkastukset on
kohdennettu muun muassa finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustaan ja finanssipolitiikan hallinta
välineiden toimivuuteen.
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Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella varmennetaan valtion taloudenhoidon laillisuutta ja
valtion talousarvion noudattamista. Tilintarkastuksella varmennetaan muun muassa valtion tilinpäätöksen sekä kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja toimintakertomusten sisältämien tietojen
oikeellisuutta ja riittävyyttä.

4 Vuorovaikutuksemme tukee viraston vaikuttavuutta
Mittari: Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta on hyvää
Arvio: Tavoite on toteutunut erittäin hyvin.
Tarkastusviraston sidosryhmät arvostavat vuoropuhelua ja tiivistä yhteistyötä tarkastuksen aikana.
Sidosryhmät ovat kokeneet positiiviseksi tarkastajien monipuolisen roolin sekä sen, että tarkastajat
keskustelevat ja viestivät aktiivisesti eri foorumeilla. Tarkastuskohteessa tarkastukseen osallistuneet
kokevat, että tiedotus tarkastus- ja valvontaprosessin aikana on yleisesti hyvää ja yhteistyö tarkastajien kanssa toimii.
Tarkastusten palautekyselyn mukaan vastaajista 88 prosenttia oli tyytyväisiä viestintään tarkastuksen sisällöstä, prosessista ja aikatauluista (73 prosenttia vuonna 2018). 82 prosenttia oli tyytyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana (83 prosenttia vuonna 2018).

5 Vaikutamme kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon
Mittari: Sidosryhmäkysely
Arvio: Tavoite on toteutunut melko hyvin.
Kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toimeenpano on huomioitu yhtenä näkökulmana tarkastus
suunnittelussa ja siten myös tarkastuksissa vuodesta 2019 alkaen. Sidosryhmäkyselyyn vastanneet pitävät tärkeänä, että tarkastusvirasto huomioi tarkastus- ja valvontatyössä kestävän kehityksen tavoitteet
ja pyrkii vaikuttamaan niiden toimeenpanoon. Tarkastusviraston merkittävimmät sidosryhmät ovat
arvioineet tarkastusviraston vaikuttavuuden tältä osin kohtalaiseksi tai hyväksi.

6 Tarkastuksen kohteeksi valitut aiheet käsitellään valtiontaloudellisesta
näkökulmasta
Mittari: Ristiinarviointi ja tieteellisen neuvoston arviointi
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Tieteellisen neuvoston arvioinneissa on havaittu, että tarkastusten aiheet ovat relevantteja ja niitä
käsitellään monipuolisesti valtiontaloudellisesta näkökulmasta. Tieteellinen neuvosto arvioi vuonna
2019 yhteensä neljä tuloksellisuustarkastusta.
Jälkikäteisen laaduntarkastuksen perusteella voidaan arvioida, että tuloksellisuustarkastuksessa ja
finanssipolitiikan tarkastuksessa aiheita on onnistuttu käsittelemään valtiontaloudellisesta näkökulmasta hyvin. Valtiontaloudellinen näkökulma ilmenee yksittäisissä tarkastuksissa siten, että tarkastuksessa arvioidaan valtiontalouden kannalta olennaisia asioita ja riskejä. Näitä ovat myös tarkastettavan
asian välilliset taloudellisesti vaikutukset.
Tilintarkastuksessa ja laillisuustarkastuksessa tavoite on toteutunut hyvin: niissä valtiontaloudellinen
näkökulma on olennainen osa jokaista tarkastusta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vahvistanut
tarkastussuunnitelman, jossa määritetään tarkastusten keskeiset kohdentamisalueet ja tarkastus
aiheet. Tarkastusten kohdentamisessa ja aiheiden valinnassa painottuvat asian merkitys valtion tilinpäätöksen näkökulmasta sekä koko talousarviotaloutta ja kirjanpitoyksiköitä koskevien riskien arviointi.

7 Johtopäätökset ja kannanotot perustuvat systemaattisesti sovellettuihin
laadullisiin ja määrällisiin tiedonmuodostusmenetelmiin
Mittari: Ristiinarviointi, tieteellisen neuvoston arviointi
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Tieteellisen neuvoston arvioinneissa on havaittu, että tarkastusten johtopäätökset ja kannanotot
perustuvat havaintoihin, jotka on tuotettu asiantuntevasti luotettavilla tiedonmuodostus- ja analyysimenetelmillä. Tieteellinen neuvosto arvioi vuonna 2019 yhteensä neljä tuloksellisuustarkastusta.
Jälkikäteisen laaduntarkastuksen havainnot ovat samansuuntaisia tieteellisen neuvoston havaintojen kanssa: Tuloksellisuustarkastuksessa ja finanssipolitiikan tarkastuksessa aineistokeruu- ja analyysimenetelmien valinnat ovat olleet pääosin hyvin perusteltuja. Havainnoista pystytään johtamaan
kannanotot ja niistä suositukset.
Tarkastusvirastoon vuonna 2016 perustetun menetelmätuen toiminta on vahvistanut määrällisten
tietoaineistojen ja analyysien käyttöä tarkastuksissa. Menetelmätukeen liitettiin vuonna 2018 esiselvitysten (tarkastusten suunnitelmien) laadunvarmistus.
Tarkastuksissa noudatetaan tarkastusviraston yleisiä, ISSAI-standardeihin perustuvia tarkastus
ohjeita ja tarkastuslajikohtaisia ohjeita. Tarkastukset tehdään ohjatusti ja niiden laatua valvotaan tietyissä pisteissä. Näin varmistetaan, että myös johtopäätökset ja kannanotot täyttävät ne vaatimukset,
jotka viraston ohjeet ja hyvä tarkastustapa asettavat tarkastusmenetelmille ja evidenssille.

8 Henkilöstökyselyn avainluvut ovat vähintään vertailuryhmän tasoa
Mittari: Henkilöstökysely
Varsinaista henkilöstökyselyä ei toteutettu vuonna 2019, joten kyseiseltä vuodelta ei ole tuloksiin perustuvaa arviota.

9 Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtionhallinnon yleistä tasoa
Mittari: Kaikkien sairauspoissaolojen määrä/henkilötyövuosi
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Sairauspoissaolojen määrä (7,5 pv/htv) laski edellisestä vuodesta (8,1 pv/htv vuonna 2018) ja on
alle valtionhallinnon yleisen tason (8,6 pv/htv).

10 Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärin kymmenen
henkilötyöpäivää/henkilötyövuosi
Mittari: Työajanseuranta, osaamisen kehittämiseen käytetyt työpäivät
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Osaamisen kehittämiseen käytetty aika ylittää tavoitteen. Vuonna 2019 koulutukseen käytettiin 7,4
htp/htv ja henkilökiertoihin 5,8 htp/htv. Yhteensä kehittämiseen käytettiin 13,2 htp/htv.

11 Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) kehittyy
myönteisesti
Mittari: Osaamistasoindeksin kysely
Osaamiskartoitusta ei vuonna 2019 tehty organisaatioon ja osaamisalueisiin liittyvien muutosten takia.
Osaamistasoindeksin kokonaiskeskiarvo oli vuoden 2018 lopussa 7,85 (asteikolla 1–10). Osaamistaso
indeksi oli samalla tasolla vuosina 2017–2018.
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12 Tarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja niiden toteutuneet
henkilötyöpäivät eivät ylitä tarkastussuunnitelman henkilötyöpäiviä
Mittari: Suunnitelmat ja seurantatiedot
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin.
Tilintarkastuskertomusten aikataulutavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Laillisuustarkastus
kertomuksia annettiin yksi, ja se valmistui suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Tuloksellisuus
tarkastuksiin on kulunut aikaa ja työpäiviä keskimäärin noin viidennes suunniteltua enemmän, mikä
ei vastaa tavoitetta. Kehitys on kuitenkin ollut oikeansuuntaista, ja viime vuosina suunnitelmissa on
pysytty aiempaa paremmin. Finanssipolitiikan tarkastukset ovat pysyneet hyvin suunnitelmien mukaisissa aikataulu- ja työpäivätavoitteissa.

13 Toimintamallin muutos on lisännyt henkilöstön kokemusta siitä, että
tarkastusviraston toiminta on vaikuttavaa
Mittari: Henkilöstökysely
Arvio: Tavoite on toteutunut osin.
Tarkastusviraston ulkoiseen vaikuttavuuteen on kiinnitetty merkittävästi huomiota vuosien 2019–
2023 strategiassa, strategian valmistelussa sekä johtamisuudistuksen tavoitteissa ja toteuttamisessa.
Tilannekuvafoorumien ja muiden henkilöstötilaisuuksien sekä muun palautteen mukaan tämä on lisännyt tarkastusviraston henkilöstön tietoisuutta ja kokemusta siitä, että tarkastusviraston toiminta on vaikuttavaa. Vuonna 2019 ei järjestetty henkilöstökyselyä, sillä viraston johtamisuudistuksessa on meneillään siirtymäkausi ja uuteen toimintamalliin ollaan siirtymässä asteittain.

1.1.2 Vaikuttavuustyö eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntötyön tukena
Tarkastusvirasto seuraa, miten tarkastusvaliokunnan mietintöihin perustuvat eduskunnan kannanotot
ovat toteutuneet, jos kannanotoissa on edellytetty hallituksen raportointia asiasta tai jos tarkastus
viraston tarkastustoiminta on kohdistunut kannanottoon liittyviin asioihin. Tarkastusvaliokunnan
mietinnöissä 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. Tarkastusvirasto raportoi eduskunnan kannanottojen toteutumista
koskevista havainnoistaan eduskunnalle vuosittain annettavassa vuosikertomuksessa.

1.1.3 Vaikuttavuustyö edistää hyviä käytäntöjä ja ehkäisee virheitä ja
väärinkäytöksiä hallinnossa
Tarkastusvirasto seuraa tarkastuskertomuksissa esittämiensä kannanottojen toteutumista ja sitä,
mihin toimenpiteisiin kertomuksissa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen perusteella
on ryhdytty. Yksittäisten tarkastusten vaikutuksia on arvioitu tarkastuskohteiden jälkiseurannoilla,
jotka toteutetaan pääsääntöisesti noin kolmen vuoden kuluttua kertomuksen antamisesta.
Tarkastusviraston tekemien suositusten toteutumiseen vaikuttavat muun muassa suositusten
konkreettisuus ja käyttökelpoisuus, toteuttamiseen tarvittavat resurssit sekä hallinnon olosuhteet
ja käynnissä oleva kehittämistyö. Hallinnossa jo käynnissä olevaa kehittämistyötä tukevat suositukset toteutuvat yleensä odotetusti todennäköisemmin ja nopeammin kuin poikkihallinnolliset suositukset, jotka edellyttävät hallinnon voimakkaampaa ja laajempaa uudistamista ja muutosta. Luvussa
1.2.1 on lisätietoja toteutetuista jälkiseurannoista.

1.1.4 Kansainvälinen toiminta tukee tarkastusviraston vaikuttavuutta
Tarkastusviraston kansainvälinen toiminta tukee viraston vaikuttavuutta joko suoraan tarkastuksen ja valvonnan suunnittelua tukien tai välillisesti osaamisen kehittämisen kautta. Kansainvälisellä
yhteistyöllä on tärkeä rooli ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan kehittämisessä. Standardeja kehitetään ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön työryhmissä, joissa myös tarkastusvirasto on mukana kehittämässä tarkastustoimintaa. Tarkastusviraston perustehtäviin kuuluu lakisääteinen kansainvälinen tarkastus- ja valvontayhteistyö Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisessa
tarkastuksessa sekä finanssipolitiikan valvonnassa. Tarkastusvirasto toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallisena yhteistyöviranomaisena.
Tarkastusvirasto toimii vuoteen 2020 saakka hallintoneuvoston jäsenenä Euroopan ylimpien
tarkastusviranomaisten yhteistyöjärjestössä. Tarkastusvirasto valmistautui vuonna 2019 seuraavana
vuonna alkavaan puheenjohtajakauteen INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmässä ja osallistui INTOSAIn julkisen velan tarkastuksen, Big Datan, IT-tarkastuksen, rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja sääntelyn, julkisen vallan arvioinnin ja kansallisten indikaattoreiden työryhmiin. Lisäksi
tarkastusvirasto osallistui EUROSAIn ympäristötarkastuksen, tarkastuksen ja etiikan, IT- sekä kuntatalouden sekä julkisen sektorin tarkastuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden työryhmiin. Tämän
lisäksi tarkastusvirasto johti puhetta finanssipolitiikan tarkastuksen EU-verkostossa ja osallistui
aktiivisesti EU-yhteistyöhön arvonlisäverotyöryhmässä, pankkiunionityöryhmässä ja Eurooppa
2020 -strategian tarkastuksen verkostossa. Tarkastusviraston johdolla käynnistettiin vuonna 2019
finanssipolitiikan rinnakkaistarkastuksen valmistelu, ja virasto osallistui vuoden aikana kahteen muuhun rinnakkaistarkastukseen. Lisäksi tarkastusvirasto osallistui pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä
toimi ennakointi- ja data-analytiikkaverkostoissa.
Tarkastusvirasto toimii ulkoisena tilintarkastajana Itämeren suojelukomissio HELCOMissa.
Lisäksi se toimii ulkoisena tilintarkastajana Euroopan eteläisessä observatoriossa ESO:ssa vuoteen
2022 saakka ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissa vuoteen 2021 asti. Tarkastusvirasto toimii myös OECD:n Audit Commiteen jäsenenä vuosina 2019–2021.
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1.2 Tuotokset ja laadunhallinta
1.2.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet
Eduskunnalle annettavat kertomukset
Valtiontalouden tarkastusvirasto raportoi toiminnastaan säännöllisesti eduskunnalle. Tarkastus
virasto esitti syyskuussa 2019 eduskunnalle antamassaan vuosikertomuksessa keskeiset havaintonsa valtion taloudenhoidon laillisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja talousarvion noudattamisesta. Vuosikertomus sisälsi havaintoja useista tarkastuksista, jotka oli koottu neljään teemaan:
valtion omaisuudenhoito, valtion taloudenhoito, hallinnon palvelujen digitalisointi sekä cleantech-
hankinnat, joiden edistäminen oli yksi Juha Sipilän hallituksen painopisteistä.
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen
vuosikertomuksen tarkastuksesta annettiin toukokuussa 2019.
Joulukuussa 2019 julkaistiin finanssipolitiikan valvonnan raportti, joka sisältää arvion julkisen
talouden tavoitteenasettelusta sekä finanssipolitiikan EU-sääntöjen ja kansallisen finanssipoliittisen
lainsäädännön noudattamisesta. Raportin lisäksi tarkastusvirasto julkaisi jo marraskuussa 2019 arvion,
jonka mukaan Suomi on vaarassa rikkoa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan
sääntöjä. Raportti toteutti tarkastusviraston lakisääteistä finanssipolitiikan valvontatehtävää.
Finanssipolitiikan valvonnan arvioita julkisen talouden hoidosta annettiin kaksi kappaletta, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään raportissa tarkastusvirasto arvioi valtion kehyssäännön sekä
EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista vuonna 2018. Lisäksi tarkastusvirasto arvioi kevään
2019 julkisen talouden suunnitelman ja vakausohjelman sisältöä sekä valtiovarainministeriön ennusteiden realistisuutta. Syksyn raportissa tarkastusvirasto arvioi ennakolta julkisen talouden kehitystä
vuosina 2019 ja 2020.
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n 3 momentin nojalla eduskunnalle vaalirahoituksen valvontakertomuksen eli vaalikohtaisen kertomuksen
saamistaan vaalirahoitusilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnassa. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaan vaali
rahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa (273/2009) säädetyllä tavalla. Kertomus annettiin eduskunnalle joulukuussa 2019.
Tarkastusvirasto raportoi puoluelaissa (10/1969, muutettu 683/2010) säädettyjen tehtävien toteutuksesta ja tarkastuksista eduskunnalle puoluelain 9 e §:n tarkoittamassa kertomuksessa helmikuussa
2019. Kertomus on julkinen, jolloin myös yleisö voi arvioida puolueiden ja yhdistysten perustoiminnan
ja vaalikampanjoiden rahoitusta, mikä on Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen
GRECOn suositus.

Tarkastuskertomukset
Tarkastusvirasto antoi tarkastussuunnitelmansa mukaisesti 63 kirjanpitoyksikön ja kolmen talous
arvion ulkopuolisen valtion rahaston tilintarkastuskertomukset ja raportoi varainhoitovuoteen 2018
kohdistuvan valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta. Vuonna 2019 julkaistiin 13 tuloksellisuus
tarkastuskertomusta (11 kertomusta vuonna 2018), kaksi finanssipolitiikan tarkastuskertomusta, yksi
laillisuustarkastuskertomus ja kaksi selvitystä.
Aiemmin valmistuneiden tuloksellisuustarkastusten jälkiseurantaraportteja valmistui 14 kappa
letta.
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Katsaukset
Vuonna 2019 julkaistiin eduskunnalle annettavien kertomusten ja tarkastuskertomusten lisäksi kaksi
katsausta. Katsauksissa käsitellään hallitusohjelmassa linjattuja tai muutoin ajankohtaisia yhteis
kunnallisia asioita Valtiontalouden tarkastusviraston ja muiden tuottaman tiedon valossa. Kirjoituksissa korostuvat valtiontalouden näkökulma ja valtiontalouteen liittyvät riskit. Syyskuussa julkaistussa
katsauksessa tarkasteltiin maahanmuuton suoria ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Lokakuussa julkaistussa katsauksessa kuvattiin TE-toimistojen palvelujen ja toimintamenojen kehitystä 2010-luvulla
ja tarkasteltiin erityisesti työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden arviointia.

Valvontatoiminta
Finanssipolitiikan valvonta
Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi finanssipolitiikan säännöllisessä valvonnassa vuonna 2019
pääasiassa kokonaisuuksia, joiden valvonta kuuluu sen lakisääteisiin tehtäviin. Tarkastusvirasto
arvioi alkaneen hallituskauden 2019–2022 ensimmäistä julkisen talouden suunnitelmaa sen perusteella, noudattaako suunnitelma siitä annettua asetusta ja esitetäänkö siinä toimet julkisen talouden rahoitusasematavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastusvirasto arvioi säännöllisesti myös talous
politiikan pohjana käytettyjen makrotalouden ja julkisen talouden ennusteiden realistisuutta. Lisäksi
tarkastusvirasto teki arvion valtiontalouden kehysten ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstön noudattamisesta. Säännölliset arviointitehtävät käsittävä menetelmä- ja aineistokuvaus julkaistiin lokakuussa 2019.
Vaalikautta 2015–2018 koskeva, joulukuussa 2018 annettu finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen eduskuntakertomus käsiteltiin eduskunnassa, ja tarkastusvaliokunnan mietintö valmistui helmikuussa 2019. Kertomus viritti eduskunnassa varsin paljon keskustelua. Toukokuussa 2019
tarkastusvirasto julkaisi lopullisen arvion vakaus- ja kasvusopimuksen ja menokehysten noudattamisesta vuonna 2018. Arviossa tarkasteltiin myös valtiovarainministeriön ennusteiden realistisuutta.
Joulukuussa 2019 tarkastusvirasto antoi eduskunnalle finanssipolitiikan valvonnan erilliskertomuksen,
jossa arvioitiin Rinteen hallituksen ohjelmaa ja hallituksen ensimmäistä julkisen talouden suunnitelmaa sen perusteella, millaisia julkisen talouden tavoitteita ja tavoitteisiin tähtääviä toimia niissä
esitettiin. Kertomuksessa arvioitiin lisäksi finanssipolitiikan mitoitusta ja ennakoivasti vakaus- ja
kasvusopimuksen noudattamista. Vuoden 2020 talousarvioesitystä arvioitiin kertomuksessa myös
sen perusteella, noudattaako esitys kansallisia finanssipolitiikan sääntöjä ja tavoitteita. Tarkastus
virasto julkaisi arvioiden pääsisällön marraskuussa ja antoi siihen perustuvan lausunnon eduskunnan
valtiovarainvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Vuoden aikana käynnistettiin finanssipoliittisten toimien vaikutusten arviointiin käytettävien
menetelmien ja välineiden kehittämistyö, jonka tavoitteena on kasvattaa finanssipolitiikan valvonnan valmiutta itsenäiseen analyysiin. Alkaneen vaalikauden tavoitteista keskeistä on arvioida hallituksen työllisyystoimien riittävyyttä. Kehittämishankkeissa tarkasteltiin julkisen talouden makro
mallintamisen sekä mikrosimuloinnin käytettävyyttä. Sidosryhmätyössä painottui vuoden aikana
valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden sekä eduskunnan valiokuntasihteeristöjen ja viraston tieteellisen neuvoston kanssa tehty yhteistyö. Tarkastusvirasto toimi aktiivisesti myös kansain
välisissä riippumattomien finanssipolitiikan valvojien verkostoissa.
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Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 § 3 momentin nojalla eduskunnalle vaalirahoituksen valvontakertomuksen eli vaalikohtaisen kertomuksen
saamistaan vaalirahoitusilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnassa. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019
europarlamenttivaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009) säädettyä vaali
rahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla.
Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa (K 19/2019) annettiin eduskunnalle joulukuussa 2019, ja kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamentti
vaaleissa (K 21/2019) annettiin tammikuussa 2020.
Tarkastusvirasto on toteuttanut vuoden 2019 aikana sille puoluelaissa (10/1969, muutettu 683/2010)
säädetyt tehtävät. Tarkastusvirasto antoi kertomuksen vuoden 2018 puoluerahoituksen valvonnasta
eduskunnalle helmikuussa 2019 (K8/2019). Vuoden 2019 tarkastuksista raportoidaan eduskunnalle
puoluelain 9 e §:n tarkoittamassa kertomuksessa helmikuussa 2020.

Jälkiseurannat
Tarkastusten jälkiseurannoilla tarkastusvirasto selvittää, mihin toimenpiteisiin hallinto on ryhtynyt
tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen ja etenkin suositusten perusteella. Vuonna 2019
julkaistiin 14 jälkiseurantaraporttia pääosin vuonna 2016 valmistuneista tarkastuksista (taulukko 1).
Yhdestä sosiaali- ja terveydenhuollon työnjakoa käsittelevästä tuloksellisuustarkastuksesta ei tehty
jälkiseurantaa, koska tarkastuksen suositusten ei katsottu olevan enää relevantteja aiheessa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Taulukko 1: Vuonna 2019 julkaistut jälkiseurannat
Tarkastuskertomuksen nimi ja julkaisunumero

Tarkastuslaji

Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta 16/2016

Laillisuustarkastus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä 4/2016

Tuloksellisuustarkastus

ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kustannustehokkuus 19/2016 *

Tuloksellisuustarkastus

EU-asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen valtioneuvostossa 2/2016

Tuloksellisuustarkastus

Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus 12/2015 *

Tuloksellisuustarkastus

Verotulot – yhteenveto verotuloja koskevista laillisuustarkastuksista 17/2016

Laillisuustarkastus

Raskaan liikenteen mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen valmistelu 9/2016 *

Tuloksellisuustarkastus

Rakennerahasto-ohjelmien vaikuttavuus 21/2016

Tuloksellisuustarkastus

Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus 14/2016 *

Tuloksellisuustarkastus

Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden
valmistelussa 17/2015 *

Tuloksellisuustarkastus

Selvitys: Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset 2/2017

Selvitys

Valtion kokonaistase 19/2015

Finanssipolitiikan tarkastus

Viennin rahoitus 1/2015

Tuloksellisuustarkastus

Valtion pääomasijoitustoiminta 15/2016

Tuloksellisuustarkastus

Jälkiseurantaraporteissa arvioitiin yhteensä 54 suosituksen toteutumista. Suosituksista hieman
yli puolet (52 prosenttia) oli toteutunut jossain määrin ja 24 prosenttia täysin tai lähes täysin. Toteuttamatta oli jäänyt 24 prosenttia suosituksista. Viidessä tarkastuksessa 14:sta kaikki suositukset olivat
toteutuneet jossain määrin tai täysin. Nämä tarkastukset on merkitty tähdellä (*) taulukkoon. Jälki
seurannassa ei havaittu yhtään tarkastusta, jonka kaikki suositukset olisivat jääneet toteutumatta.

16

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset
Tarkastusvirasto vastaanotti vuoden 2019 aikana 24 yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemää kantelua tai kansalaiskirjettä, jotka koskivat valtion taloudenhoidon laillisuudessa koettua epäkohtaa
(16 kpl vuonna 2018).
Tarkastusvirasto vastaanotti vuonna 2019 yhteensä 12 valtion viranomaisen tekemää ilmoitusta,
jotka koskivat valtion viranomaisen toiminnassa tehtyä valtion varoihin tai omaisuuteen kohdistunutta väärinkäytöstä (8 kpl vuonna 2018). Edellisten lisäksi tarkastusvirasto antoi kanteluita ja väärin
käytösilmoituksia koskevaa opastusta ja neuvontaa kansalaisten muiden yhteydenottojen perusteella
yhteensä noin 45 tapauksessa, joista enin osa tapahtui puhelimitse tai sähköpostilla.

1.2.2 Tarkastuksen laadunhallinta
Tarkastuksen laadunhallinnan tavoitteena on, että kaikki tarkastukset tehdään tarkastusviraston
tarkastusohjeiden vaatimusten mukaisesti ja siten, että tarkastustoiminta tukee viraston vaikuttavuus
tavoitteita. Laadunhallinnan tuloksia käydään läpi säännöllisesti tilikauden aikana.
Virastossa otettiin syksyllä 2019 käyttöön uusi ohje tarkastustoiminnan laadunvalvonnasta ja
laaduntarkastuksesta. Ohjetta sovelletaan kaikkiin tarkastuksiin; se luo virastoon yhden yhteisen
laadunhallintajärjestelmän, joka sopii uudistuneen organisaation tarpeisiin. Uuden ohjeen mukaiseen laadunhallintajärjestelmään siirtyminen aloitettiin tilikauden 2019 loppupuolella, ja siirtymä
saadaan päätökseen tilikauden 2020 aikana.
Tarkastusten laadunvarmistus on olennainen osa tarkastusprosessia. Projektitiimin vetäjä järjestää projektin aikaisen laadunvalvonnan siten, että kaiken tarkastustyön laatua valvoo toinen henkilö ja laadunvalvonta dokumentoidaan. Projektitiimin vetäjän työn laadunvalvonnan järjestää
vaikuttavuustiimi.
Osa tarkastusprojekteista arvioidaan jälkikäteen laaduntarkastuksissa. Laaduntarkastusten avulla
arvioidaan laadunvalvontajärjestelmän toimivuutta ja pyritään oppimaan tehdyistä töistä.
Tarkastusten laatutason voi katsoa olennaisilta osin täyttäneen asetetut vaatimukset. Tarkastusten laadun arvioimista, laatutavoitteita ja arviointikriteerejä kehitetään jatkuvasti.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus
Tarkastusvirastossa on jatkettu vuonna 2010 aloitettua vakaus- ja tehokkuusohjelmaa, jonka tarkoituksena on toteuttaa tarkastusvirastossa valtiontalouden yleisen tilan ja toiminnan kehittämisen edellyttämät muutokset taloudellisesti sekä toiminnallisesti kestävällä tavalla. Tarkastusviraston tehtävät
ja niille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet uusien tehtävien myötä, ja ne ovat vaatineet osaamisen
kehittämistä sekä muita investointeja.
Vuonna 2019 alkaneen johtamis- ja organisaatiouudistuksen toimeenpano on jonkin verran vaikuttanut tarkastusviraston henkilöstön työajan kohdentumiseen. Vaikutus on kuitenkin ollut vähäisempi ydintoiminnassa.
Tarkastusviraston ydintoimintaan kuuluvat tarkastus- ja valvontatoiminta sekä muu ydintoiminta.
Kertomusvuonna ydintoiminnan osuus tehollisesta työajasta – 69,6 prosenttia – on laskenut edellisen
vuoden tasosta (70,7 prosenttia vuonna 2018). Ydintoimintaan käytettyjen henkilötyöpäivien määrä
tehollisesta työajasta – 21 004 htp – on pysynyt edellisen vuoden suuruisena (21 004 htp vuonna
2018). Henkilötyöpäivien kohdentumista eri toiminnoille käsitellään taulukossa 2.
Toiminnalliselle tehokkuudelle on asetettu tavoitteeksi, että tuloksellisuustarkastukset, finanssi
politiikan tarkastukset ja laillisuustarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja että tarkastusten toteutuneet henkilötyöpäivät eivät ylitä tarkastuksen alussa tehdyn suunnitelman määrää.
Tilintarkastusten toiminnallisena tavoitteena on, että ne valmistuvat suunnitelmassa määriteltyyn
määräaikaan mennessä. Toiminnallisen tehokkuuden arviointi esitetään kohdassa 1.1 Tulostavoitteet.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus
Tarkastus- ja valvontatoimintaan sekä muuhun ydintoimintaan käytetyn työajan määrä 21 004 htp
pysyi edellisen vuoden tasolla (21 004 htp vuonna 2018). Vuoden aikana käynnissä olleen organisaatio
muutoksen johdosta tehollinen työaika kohdistui edellisvuotta enemmän ydintoiminnan kehittämiseen ja muuhun ydintoimintaan.

Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut
Taulukko 2: Tehollisen työajan kohdentuminen eri toiminnoille (työpäivää)
2018
Tilintarkastus

5 734

2019

1

4 9022

792

403

4 292

3 932

Finanssipolitiikan tarkastus

269

405

Finanssipolitiikan valvonta

624

530

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

339

605

Eduskuntaraportointi

133

203

Laillisuustarkastus
Tuloksellisuustarkastus

Ydintoiminnan johtaminen
Ydintoiminnan kehittäminen
Muu ydintoiminta
Ydintoiminnot yhteensä
Välillinen toiminta (tukipalvelut, hallinto)
Lomat ja muut palkalliset poissaolot yhteensä htp
Kokonaistyöaika yhteensä
1
2
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sisältää tilintarkastuksen yhteydessä toteutettua laillisuustarkastusta 1 141 työpäivää
sisältää tilintarkastuksen yhteydessä toteutettua laillisuustarkastusta 593 työpäivää

3 599

3 712

865

1 124

4 358

5 188

21 004

21 004

8 723

9 187

7 478

7 014

37 205

37 205

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus
Tarkastusviraston ulkoisten suoritteiden hinta henkilötyöpäivää kohden nousi vuoden 2018 yhteensä
719 eurosta kertomusvuoden 732 euroon. Ulkoisen suoritepäivän hinta nousi siten 2 prosenttia. Viraston toiminnan kustannukset nousivat 2 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut

703 €

719 €

732 €

15,03
milj. €

15,11
milj. €

15,38
milj. €

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Kuvio 1: VTV:n suoritetyöpäivän hinta

Kuvio 2: Kustannusten kokonaiskehitys

Kustannusten jakautumisen kehitykseen ovat vaikuttaneet pidempiaikaiset palkalliset poissaolot
ja erityisesti pitkät lomat. Tukitoimintaan kohdennetuissa kustannuksissa on huomioitu aikaisemmasta poiketen henkilökierrosta aiheutuvat kustannukset. Tukitoimintojen kustannusten osuus on
lisääntynyt käynnissä olleesta muutoksesta johtuen.
100 %
80 %

22 %

21%

23 %

14 %

16 %

17 %

64 %

63 %

60 %

2017

2018

2019

60 %
40 %
20 %
0%

Ydintoiminta

Tukitoiminta

Palkalliset poissaolot

Kuvio 3: Kustannusten jakautuminen toiminnoittain
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1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Valtiontalouden tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka luo edellytykset suunnitelmalliselle ja pitkä
jänteiselle henkilöstöjohtamiselle sekä ohjaa ja tukee viraston strategian toteuttamista. Henkilöstö
politiikka perustuu viraston arvoihin ja sisältää ne periaatteet, joilla viraston henkilöstöasioita toteutetaan. Henkilöstöpolitiikalla varmistetaan henkilöstöjohtamisen yhtenäiset käytännöt ja luodaan
edellytykset koko viraston toiminnalle. Henkilöstöpolitiikan lisäksi virastossa on laadittu HR-toiminta
suunnitelma, jossa tuodaan esille konkreettiset HR-toimenpiteet ja niiden toteuttaminen.
Vuonna 2019 tarkastusvirastossa toteutettiin organisaatio- ja johtamismallin muutos. Henkilöstö
työ keskittyy tukemaan tätä uudistusta ja luomaan edellytyksiä työskentely- ja toimintatapojen kehittymiselle. Keskeisinä tavoitteina ovat olleet osaamisen johtamisen, projekti- ja tiimityöskentelyn
sekä esimies- ja johtamistyöskentelyn edelleen kehittäminen. Uudistuneessa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön osaamisen monipuolinen hyödyntäminen ja tiedon jakaminen sekä yksilöllisten kehittymispolkujen luominen ja osaamisen kehittäminen projektityöskentelyn kautta. Jotta
tavoitteet saavutetaan myös pidemmällä aikavälillä, on tärkeää, että osaamistarpeita ennakoidaan,
henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja hankitaan myös uutta osaamista. Loppuvuonna 2019 käynnistettiin strategisten osaamisten kehittämisen hanke. Hankkeen tarkoituksena
on tunnistaa kriittiset osaamiset, kuvata tavoitetilat sekä luoda osaamisen johtamisen toimintamalli.
Työskentelytapojen ja toimitilojen viihtyvyyden edistämiseksi vuodenvaihteessa 2019–2020 toteutettiin henkilöstökysely, jolla kartoitettiin toimitilojen toimivuutta ja etätyökäytäntöjä. Kyselyn avulla
selvitettiin kokemuksia pelisääntöjen toimivuudesta sekä kerättiin ajatuksia etätöistä ja viihtyvyyden edistämisestä toimitiloissa. Kyselyn tulokset käsitellään ja mahdolliset toimenpiteet toteutetaan
vuoden 2020 puolella. Tarkastusvirastossa on vuonna 2019 ollut käytössä yleisesti valtionhallintoon
verraten laajat etätyömahdollisuudet.
Osaamista on kehitetty toimintavuonna erilaisilla menetelmillä ja toimintamalleilla. Perinteisen
koulutuksen lisäksi on järjestetty räätälöityjä valmennusohjelmia ja yksilövalmennuksia. Näihin kuului
esimies- ja johtamisvalmennuksen lisäksi toimintavuonna päättynyt viraston toinen Askel-ohjelma,
johon osallistui asiantuntijaroolissa toimivia, johtamisesta kiinnostuneita virastolaisia. Toiminta
vuonna päättyi myös jo aiemmin käynnistynyt nuorten asiantuntijoiden ohjelma, joka toteutettiin
räätälöitynä trainee-tyyppisenä valmennusohjelmana.
Toimintavuoden aikana on lisäksi toteutettu virkamiesetiikka-koulutus eOppiva-oppimisympäristöön koko valtionhallinnon käyttöön sekä tarkastusviraston oma osuus viraston omalle henkilöstölle. Lisäksi järjestettiin projektityöskentelyä tukevaa tiimivalmennusta. Henkilökiertoja toteutettiin
osaamisen kehittämisen keinona vuonna 2019 vielä enemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstön
liikkuvuutta edistetään, jotta osaaminen laajenee. Samalla tuodaan uutta osaamista koko viraston
käyttöön. Lisäksi tarkastusviraston henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua varjostus
toimintaan, jossa seurataan kollegan työtä ja opitaan samalla uutta omista tavoitteista käsin.
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1.4.1 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut
Henkilöstömäärä, -rakenne ja -kulut
Vuoden 2019 lopussa tarkastusviraston palveluksessa oli 0,7 prosenttia vähemmän henkilöstöä kuin
vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä vähentyi edellisvuodesta 1,3 prosenttia. Vuoden loppuun
mennessä naisten osuus kasvoi 52 prosentista 55 prosenttiin koko henkilöstöstä.
Taulukko 3: Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet

Henkilöstömäärä 31.12.

2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

143

147

146

-0,7

Naiset

73

76

81

6,6

Miehet

70

71

65

-8,5

143,1

144,4

142,5

-1,3

Henkilötyövuodet

Henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta vuonna 2019. Keski-ikä nousi edellisvuodesta 0,2 prosenttia. Vuoden lopussa 45 vuotta täyttäneiden osuus koko henkilöstöstä oli 57,5 prosenttia, mikä
on 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tarkastusviraston suurin ikäryhmä on
55–64-vuotiaat, johon kuuluu 30,1 prosenttia koko henkilöstöstä. Edellisvuonna suurin ikäryhmä
oli 45–54-vuotiaat, johon kuului tuolloin 29,3 prosenttia koko henkilöstöstä. Vuonna 2019 tähän
45–54-vuotiaiden ikäryhmään kuului 27,4 prosenttia henkilöstöstä.
Taulukko 4: Naisten ja miesten keski-ikä, kaavio henkilöstön ikärakenne 31.12.

Koko henkilöstö

2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

49,0

47,1

47,2

0,2

Naiset

46,4

45,3

45,8

1,1

Miehet

51,7

49,1

48,9

-0,4

henkilöstön
ikärakenne
2019

}

81 naista

}

65 miestä

ikä
65–
55–64

22

22

45–54

20

20

35–44

25

14

25–34

13

9
1

18–24
25

20

15

10

5

0

hlö
5

10

15

20

25

Kuvio 4: Henkilöstön ikärakenne
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Henkilöstön koulutustasoindeksi on 6,7. Vuoden lopussa vähintään yliopistotason tutkinnon suorittaneiden osuus oli 79,5 prosenttia koko henkilöstöstä, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin
edellisenä vuonna. Tutkijatason tutkinnon suorittaneiden osuus oli 13 prosenttia henkilöstöstä, mikä
on 1,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018.
Taulukko 5: Koulutustasoindeksi 31.12.
2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

6,7

6,6

6,7

1,5

Naiset

6,6

6,5

6,5

0,0

Miehet

6,8

6,7

6,8
6,8

1,5

Koko henkiklöös
henkilöstö
Koko

Henkilöstö on pääosin vakinaista. Määräaikaisen henkilöstön osuus nousi edellisen vuoden 12,9
prosentista 16,4 prosenttiin koko henkilöstöstä.
Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.

Vakinaiset

2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

128

128

122

-4,7

Naiset

62

67

68

1,5

Miehet

66

61

54

-11,5

Määräaikaiset

15

19

24

26,3

Naiset

11

9

13

44,4

Miehet

4

10

11

10,0

Osa-aikaisen henkilöstön osuus tarkastusviraston henkilöstöstä on edelleen hyvin pieni, vaikka
osa-aikaisen henkilöstön määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2019 lopussa
osa-aikaisia oli 4,1 prosenttia koko tarkastusviraston henkilöstöstä.
Taulukko 7: Koko- ja osa-aikainen henkilöstö 31.12.
2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

Kokoaikaiset

139

144

140

-2,8

Osa-aikaiset

4

3

6

100,0

Taulukko 8: Työvoimakustannukset

Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi
Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta
Välilliset työvoimakustannukset
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan
palkoista
Lähde: Tahti-järjestelmä
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2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

11 789 172

11 958 190

12 559 861

5,0

75,5 %

74,3 %

77,3 %

4,0

4 392 708

4 540 641

4 634 224

2,1

59,4 %

61,2 %

58,5 %

-4,4

Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin edistämisessä on vuonna 2019 keskitytty parantamaan henkilöstön työkyvyn ja
tuottavuuden edellytyksiä. Organisaatio- ja johtamismallimuutokseen liittyen virastossa on järjestetty erilaisia yhteisiä tilaisuuksia, joissa on jaettu tietoa ja keskusteltu ajankohtaisista asioista. Myös
oppimiskeskuksittain on järjestetty tutustumis- ja keskustelutilaisuuksia. Työterveyshuollon kanssa
toteutettiin loppuvuodesta 2019 lakisääteinen työpaikkaselvitys, jonka yhteydessä toteutettiin myös
työterveystarkastukset. Työpaikkaselvityksen osana toteutetun Terveenä työssä -kyselyn mukaan kesken olevat johtamis- ja organisaatiouudistukset ovat tuoneet epätietoisuutta ja epävarmuutta sekä
siten vaikuttaneet työilmapiiriin ja työmotivaatioon. Työympäristön toimivuuteen ei myöskään olla
kaikilta osin tyytyväisiä. Henkilökunnan oman työhyvinvoinnin kohdalla arviointi ylittää niukasti
vertailuryhmän tuloksen samoin kuin työsujuvuudessa.
Työpaikkaselvityksen tuloksia käytiin läpi johdon, työsuojeluhenkilöstön, henkilöstöjärjestöjen
sekä henkilöstön kanssa. Työpaikkaselvityksen tulosten pohjalta laadittiin uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelutoimikunnan kanssa seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Vuoden aikana tehtiin myös Pulssi-kysely. Sen tuloksia käsiteltiin koko henkilöstön
kanssa syksyn tilannekuvafoorumissa, missä pohdittiin käytännön kehittämistoimenpiteitä. Työhyvinvointia ja sen edellytyksiä on tuettu myös edellisenä vuonna uudistetulla aktiivisen tuen mallilla.
Tarkastusvirasto tukee henkilöstön mahdollisuutta pitää yllä fyysistä kuntoaan: työntekijöillä on
mahdollisuus käyttää toimitalon kuntosalia sekä ryhmäliikuntasalia ja osallistua ohjattuihin kahvakuulatreeneihin. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää osa henkilöstöeduista liikunta- ja
kulttuuripalveluihin. Keväällä järjestetyn tilannekuvafoorumin päätteeksi henkilöstöllä oli mahdollisuus kokeilla erilaisia liikunta-aktiviteetteja Salmisaaren liikuntakeskuksessa. Viraston yhteistä
virkistyspäivää vietettiin syksyllä UNESCOn maailmanperintökohteessa Verlassa. Tutustuimme
museokierroksella Verlan entiseen puuhiomoon ja pahvitehtaaseen sekä ulkoilimme opastetulla
historiapolulla.
Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyivät edelliseen vuoteen nähden 7,4 prosenttiyksikköä.
Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli 7,5 tp/htv, mikä oli vähemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin (8,6 pv/htv). Henkilöstön lähtö- ja tulovaihtuvuus vähentyivät kokonaisuudessaan edellisvuodesta. Eläkkeelle siirtyi 3,4 prosenttia henkilöstöstä, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta
vähemmän. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 3,4 prosenttia henkilöistä, jotka olivat palveluksessa vuoden 2018 lopussa. Tämä oli 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna.
Taulukko 9: Vaihtuvuus ja muu työhyvinvointi
2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

Lähtövaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä)

17,1 %

16,0 %

11,6 %

-27,5

Tulovaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä)

9,6 %

17,0 %

12,2 %

-28,2

6,6

8,1

7,5

-7,4

873 €

712 €

990 €

39,0

Sairauspoissaolot (pv/htv)
Työterveyspalvelujen kustannukset nettona (€/htv)

Osaamisen kehittämiseen käytetty kokonaisaika on lisääntynyt hieman vuodesta 2018. Koulutukseen käytetty aika vähentyi vuoteen 2018 verrattuna 1,2 htp/htv, mutta henkilökiertoihin käytetty aika lisääntyi 1,6 htp/htv. Vuonna 2019 osaamisen kehittämisen kokonaisaika oli 13,2 htp/htv,
kun vuonna 2018 se oli 12,8 htp/htv.
Taulukko 10: Koulutus ja kehittäminen

Koulutukseen osallistuminen (euroa/htv)1
Koulutukseen osallistuminen (työpäivät/htv)
Henkilökierto (työpäivää/htv)
1

1

2017

2018

2019

Vuosimuutos-%

1 638 €

1 939 €

2 735 €

41,1

6,3

8,6

7,4

-14,0

1,6

4,2

5,8

38,1

Ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia eikä omaehtoista ammattitaidon kehittämistä
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1.5 Tilinpäätösanalyysi
1.5.1 Rahoituksen rakenne
Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna tarkastusviraston rahoituksen rakenteessa ei tapahtunut
muutoksia vuonna 2019. Tarkastusviraston menot katettiin viraston toimintamenomomentilta 21.40.01
ja arvonlisäveromenot momentilta 21.40.29.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen
Eduskunta myönsi tarkastusvirastolle vuonna 2019 toimintamenoihin 15 669 000 euroa (14 937 000
euroa vuonna 2018). Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2 539 197 euroa, joka on
287 661 euroa enemmän kuin edellisen vuoden siirtyvä erä. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle
2019 arvonlisäveromenoihin 650 000 euroa, josta käytettiin 523 330 euroa.

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma
Tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 15 671 386 euroa, joka on 6,3 prosenttia enemmän kuin
edellisenä vuonna (14 746 463 euroa vuonna 2018). Tarkastusviraston toiminnan kuluista vuonna
2019 suurin osa oli henkilöstökuluja, joiden osuus oli 77,6 prosenttia (77,4 prosenttia vuonna 2018).
Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurin toiminnan kuluerä olivat palvelujen ostot, joiden osuus
oli 12,9 prosenttia (12,3 prosenttia vuonna 2018).

1.5.4 Tase
Tarkastusviraston taseessa ei ole olennaisia muutoksia vuoteen 2018 verrattuna.
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Tarkastusvirastossa on arvioitu viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Arvionnissa on
käytetty sisäisen valvonnan arviointikehikkoa, joka sisältää arviot vastuualueittain sekä tarkastusvirastoa koskevan yhteenvedon. Itsearviointi on toteutettu valtiovarain controllerin suositteleman
COSO 13 -arviointikehikon perusteella. Arvioinnissa on hyödynnetty myös edellisvuosien yhteenvetoja. Lausumassa on otettu huomioon sisäisen tarkastuksen havainnot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta.
Vuonna 2019 toteutetun organisaatio- ja johtamismallin uudistuksen myötä tarkastusvirastossa on
päivitetty viraston työjärjestys, taloussääntö sekä muut keskeiset määräykset ja ohjeet. Vuoden aikana
on vahvistettu henkilöstön sitoutumista yhdessä tekemiseen yhtenäistämällä prosesseja ja toimintatapoja sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Vuonna 2019 viimeisteltiin valtiovarain controller -toiminnon suosituksen mukainen viraston riskienhallintapolitiikka ja valmisteltiin finanssipolitiikan
valvontatoiminnan vertaisarviointi, joka toteutetaan 2020.
Tarkastusviraston johto on arvioinut, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät niille säädetyt vaatimukset. Arvion mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaista ja riittävää.
Vuonna 2020 keskeisimmät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ovat seuraavat:
– Vahvistetaan edelleen sitoutumista yhdessä tekemiseen ja avoimen keskusteluilmapiirin kehittämiseen. Yhdenmukaisten toimintatapojen ja prosessien avulla kehitetään vuorovaikutusta sekä
sisäistä viestintää.
– Varmistetaan, että tarkastusvirastossa on osaava ja kehittyvä henkilöstö. Investoidaan koulutukseen, uusien työtapojen ja menetelmien oppimiseen ja henkilökiertoon.
– Kehitetään työhyvinvointia asettamalla selkeitä tavoitteita, kirkastamalla vastuita, noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä ja tarjoamalla tukea johdonmukaisesti. Työhyvinvointikyselyiden
laatua ja tarkkuutta kehitetään.
– Kehitetään tarkastusviraston toiminnan kokonaissuunnittelun yhteisiä toimintatapoja ja suunnitelmien toteutumisen raportointia.
– Tietoturvallisuuden kannalta painopisteitä ovat tietosuoja-asetuksen ja uuden tietosuojalain
vaatimusten sekä julkishallinnon pilvipalvelujen käyttölinjausten huomioonottaminen.

Helsingissä, 13.2.2020

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja

Jenni Leppälahti
suunnittelupäällikkö
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1.7 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Ei havaittuja väärinkäytöksiä.

26

Strategiafoorumi
Strategiafoorumi on pääjohtajan ja johtavien virkamiesten yhteistyö- ja valmisteluelin, joka tukee
pääjohtajaa tarkastusviraston johtamisessa ja strategisessa päätöksenteossa. Strategiafoorumi suunnittelee, kehittää ja arvioi viraston toimintaa ja ohjaa päätösten toimeenpanoa; sen tavoitteena on
sopia viraston tehtävän yhteisestä tulkinnasta sekä toiminnan tavoitteista, linjauksista ja resursseista.
Lisäksi strategiafoorumi sovittaa yhteen toimenpiteet, joilla on laajakantoista tai olennaista merkitystä viraston toiminnalle ja johtamiselle.

Strategiafoorumin jäsenet
Tytti Yli-Viikari, pääjohtaja
Mikko Koiranen, johtaja
Matti Okko, Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen johtaja
Jaakko Eskola, Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalueen johtaja
Anna-Liisa Pasanen, Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen johtaja
Heli Mikkelä, Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen johtaja (ei kuvassa)
Riitta-Liisa Heikkilä, oppimiskeskuksen johtaja
Leena Juvonen, oppimiskeskuksen johtaja
Pirkko Lahdelma, oppimiskeskuksen johtaja
Heli Nikander, oppimiskeskuksen johtaja
Pia Palviainen, HR-johtaja
Juhani Heimsch, ICT-päällikkö
Jaana Beversdorf, viestintäpäällikkö
Jenni Leppälahti, suunnittelupäällikkö
Pauliina Taavitsainen, apulaissuunnittelupäällikkö
Pentti Mykkänen, apulaisjohtaja
Väinö Viherkoski, apulaisjohtaja (ei kuvassa)
Vivi Niemenmaa, apulaisjohtaja (ei kuvassa)
Vesa Koivunen, apulaisjohtaja
Mika Sainio, finanssipolitiikan valvonnan tiimipäällikkö
Pontus Londen, puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan tiimipäällikkö
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Talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi

Tilinpäätös
2018

12. Sekalaiset tulot

5 555,00

12.39.10.

5 555,00

Muut sekalaiset tulot

Tuloarviotilit yhteensä

Talousarvio
2019
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2019

Vertailu
Tilinpäätös –
Talousarvio

Toteuma
%

5 555,00

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi
ja määrärahalaji

21. Eduskunta
21.40.01.

Valtiontalouden tarkastusviraston
toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

21.40.29.

Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Määrärahatilit yhteensä

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019
(TA + LTA:t)

15 447 517,38

Talousarvion 2019 määrahojen
käyttö
vuonna
2019

siirto
seuraavalle
vuodelle

16 192 330

13 653 133,79

2 539 196,62

14 937 000,00

15 669 000

13 129 803,38

2 539 196,62

510 517,38

523 330

523 330,41

15 447 517,38

16 192 330

13 653 133,79

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei esitettävää.
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2 539 196,62

Tilinpäätös
2019

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

16 192 330,41

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna
2019

Käyttö vuonna
2019
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

0,00

2 251 536,47

17 920 536,47

15 381 339,85

2 539 196,62

15 669 000,00

0,00

2 251 536,47

17 920 536,47

15 381 339,85

2 539 196,62

523 330,41

0,00

16 192 330,41

0,00

2 251 536,47

17 920 536,47

15 381 339,85

2 539 196,62
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Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2019–31.12.2019

1.1.2018–31.12.2018

Toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot

1 000,00

1 000,00

5 550,00

5 550,00

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut

153 318,88

291 497,72

12 158 776,49

11 419 448,00

662 605,58

638 750,94

2 024 214,90

1 811 358,99

672 469,81

Jäämä I

-15 671 385,66

585 407,04

-15 670 385,66

-14 746 462,69
-14 740 912,69

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

5,00
-87,77

5,01
-82,77

-80,16

-75,15

Jäämä II

-15 670 468,43

-14 740 987,84

Jäämä III

-15 670 468,43

-14 740 987,84

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Suoritetut arvonlisäverot

Tilikauden tuotto-/kulujäämä
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523 330,41

-523 330,41
-16 193 798,84

510 517,38

-510 517,38
-15 251 505,22

4

Tase

1.1.2019–31.12.2019

1.1.2018–31.12.2018

VASTAAVAA
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset

0,00
24,22

1 830,00
24,22

332,22

2 162,22

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä

24,22

2 162,22

Vastaava yhteensä

24,22

2 162,22

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998

-819 653,02

-819 653,02

Edellisten tilikausien pääoman muutos

-2 245 798,84

-2 276 802,66

Pääoman siirrot

15 914 281,02

15 282 509,04

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-16 193 798,84

-3 344 969,68

-15 251 505,22

-3 065 451,86

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat

172 531,01

228 717,44

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset

280 412,99

246 672,04

Edelleen tilitettävät erät

254 192,31

238 614,87

2 637 857,59

2 353 409,73

Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

0,00

3 344 993,90

200,00

3 067 614,08

3 344 993,90

3 067 614,08

24,22

2 162,22
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Liitetiedot

Liite 1		 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta
1)

Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutuma
laskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen
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 palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun
2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a kuukausi
palkasta. Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjattiin kokonaisuudessaan tili
kauden 2019 menoksi.
Tarkastusviraston organisaatio uudistui 1.4.2019, jolloin viraston entinen yksikkörakenne purettiin. Tarkastusvirasto toimii 1.4.2019 lähtien projektiorganisaationa.

2)

Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä
muut sitoumukset Suomen rahaksi
Ei ilmoitettavaa.

3)

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen
Tarkastusviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtio
varainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.

4)

Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Ei ilmoitettavaa.

5)

Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa
Ei ilmoitettavaa.

6)

Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei
ilmoiteta toimintakertomuksessa
Ei ilmoitettavaa.

Liite 2		 Nettoutetut tulot ja menot
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 2.
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Liite 3		 Arviomäärärahojen ylitykset
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 3.

Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 4.

Liite 5		 Henkilöstökulujen erittely

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät

2019

2018

10 251 531,70

9 722 422,64

10 023 767,54

9 723 688,82

0,00

0,00

227 764,16

-1 266,18

Henkilösivukulut

1 907 244,79

1 697 025,36

Eläkekulut

1 739 826,72

1 584 927,39

Lomapalkkavelan muutos

Muut henkilösivukulut

167 418,07

112 097,97

12 158 776,49

11 419 448,00

Johdon palkat ja palkkiot *), josta

921 504,63

477 273,11

- tulosperusteiset erät

29 757,12

0,00

194 893,49

189 015,75

11 773,65

5 042,00

183 119,84

183 973,75

Yhteensä

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
*) 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.
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Liite 11		 Taseen rahoituserät ja velat
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.

Liite 12 Valtion takaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole takauksia.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt
tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€

Tavanomaiset sopimukset
ja sitoumukset yhteensä

Talousarviomenot
2019

Määrärahatarve
2020

Määrärahatarve
2021

Määrärahatarve
2022

625 192,00

642 438

642 438

642 438

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä
1 927 313

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.

36

6

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 18. helmikuuta 2020.

Helsingissä, 18.2.2020

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja

Jenni Leppälahti
suunnittelupäällikkö
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Liite 1: Työajan käyttö vuonna 2019
Ydintoiminta tarkastuslajeittain ja toiminnoittain

2017

%

2018

%

2019

%

Tilintarkastus

5 905

19,9 %

5 734

19,3 %

4 902

16,2 %

701

2,4 %

792

2,7 %

403

1,3 %

4 470

15,1 %

4 292

14,4 %

3 932

13,0 %

Laillisuustarkastus
Tuloksellisuustarkastus
Finanssipolitiikan tarkastus

625

2,1 %

269

0,9 %

405

1,3 %

Finanssipolitiikan valvonta

599

2,0 %

624

2,1 %

530

1,8 %

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

472

1,6 %

339

1,1 %

605

2,0 %

Eduskuntaraportointi
Ydintoiminnan johtaminen
Ydintoiminnan kehittäminen
Muu ydintoiminta

Ydintoiminta yhteensä

Ydintoiminnan osuus tehollisesta työajasta

178

0,6 %

133

0,4 %

203

0,7 %

3 117

10,5 %

3 599

12,1 %

3 712

12,3 %

433

1,5 %

865

2,9 %

1 124

3,7 %

4 883

16,4 %

4 358

14,7 %

5 188

17,2 %

21 383

72 %

21 004

71 %

21 004

70 %

71 % 21 004

70 %

21 383

72 % 21 004

Tukitoiminta

2017

%

2018

%

2019

%

Yleishallinto ja johtaminen

3 164

10,7 %

3 141

10,6 %

3 673

12,2 %

Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki

82

0,3 %

79

0,3 %

71

0,2 %

1 033

3,5 %

852

2,9 %

732

2,4 %

Koulutus

887

3,0 %

1 233

4,1 %

1 049

3,5 %

Henkilöstöhallinto
Henkilökierto

234

0,8 %

604

2,0 %

824

2,7 %

Taloushallinto

226

0,8 %

123

0,4 %

151

0,5 %

Matkustus

109

0,4 %

30

0,1 %

9

0,0 %

Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja turvallisuus

645

2,2 %

596

2,0 %

574

1,9 %

Tietohallinto

811

2,7 %

830

2,8 %

943

3,1 %

Tiedon hallinta

271

0,9 %

204

0,7 %

165

0,5 %

Viestintä

712

2,4 %

975

3,3 %

944

3,1 %

Kiinteistöhallinta

6

0,0 %

1

0,0 %

0

0,0 %

Toimistopalvelut

119

0,4 %

16

0,1 %

15

0,1 %

6

0,0 %

39

0,1 %

38

0,1 %

8 307

28 %

8 723

29 %

9 187

30 %

8 307

28 %

8 723

29 %

9 187

30 %

Muut tukitoiminnot

Tukitoiminta yhteensä

Tukitoiminnan osuus tehollisesta työajasta
Tehollinen työaika yhteensä

29 690 100 % 29 727 100 %

30 191 100 %

Poissaolot

2017

%

2018

%

2019

%

Palkalliset lomat

5 020

70 %

5 204

70 %

5 125

73 %

Sairauspoissaolot

1 042

14 %

1 322

18 %

1 218

17 %

Muut palkalliset poissaolot

828

12 %

640

9%

377

5%

Lomarahan vaihtovapaa

307

4%

313

4%

294

4%

7 197

100 %

7 478

100 %

7 014

100 %

Poissaolot yhteensä

Kokonaistyöaika yhteensä
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36 887 100 % 37 205 100 % 37 205 100 %

Liite 2: Loppusuoritteet vuonna 2019
Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset
K 13/2019 vp
		

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden
2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

K 18/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

K 8/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen
		valvonnasta 2018
K 19/2019 vp
		

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen 		
valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

K 20/2019 vp
		

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssi-		
politiikan valvonnan raportti 2019

Tarkastuskertomukset
Tilintarkastus
Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia					10/53/2018
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia						11/53/2018
Ulkoministeriön hallinnonala
Ulkoministeriö							12/53/2018
Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeusministeriö						13/53/2018
Oikeusrekisterikeskus						14/53/2018
Rikosseuraamuslaitos						15/53/2018
Syyttäjälaitos							16/53/2018
Ulosottolaitos							17/53/2018
Sisäministeriön hallinnonala
Sisäministeriö							18/53/2018
Hätäkeskuslaitos						19/53/2018
Maahanmuuttovirasto						20/53/2018
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Pelastusopisto							21/53/2018
Poliisihallitus							22/53/2018
Rajavartiolaitos							23/53/2018
Suojelupoliisi							24/53/2018
Puolustusministeriön hallinnonala
Puolustusministeriö						25/53/2018
Puolustushallinnon rakennuslaitos				26/53/2018
Puolustusvoimat							27/53/2018
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriö						28/53/2018
Ahvenanmaan valtionvirasto					29/53/2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto					30/53/2018
Rahoitusvakausvirasto						31/53/2018
Tilastokeskus							32/53/2018
Tulli								33/53/2018
Valtiokonttori							34/53/2018
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
			
35/53/2018
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus		
36/53/2018
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
		
37/53/2018
Verohallinto							38/53/2018
Väestörekisterikeskus						39/53/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriö					40/53/2018
Kansallisarkisto							41/53/2018
Museovirasto							42/53/2018
Opetushallitus							43/53/2018
Suomen Akatemia						44/53/2018
Suomenlinnan hoitokunta					45/53/2018
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriö					46/53/2018
Elintarviketurvallisuusvirasto					47/53/2018
Luonnonvarakeskus						48/53/2018
Maanmittauslaitos						49/53/2018
Maaseutuvirasto							50/53/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Liikenne- ja viestintäministeriö					51/53/2018
Ilmatieteen laitos						52/53/2018
Liikennevirasto							53/53/2018
Liikenteen turvallisuusvirasto					54/53/2018
Viestintävirasto							55/53/2018
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Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriö					56/53/2018
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
57/53/2018
Energiavirasto							58/53/2018
Geologian tutkimuskeskus					59/53/2018
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland			
60/53/2018
Kilpailu- ja kuluttajavirasto					61/53/2018
Patentti- ja rekisterihallitus					62/53/2018
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto					63/53/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriö					64/53/2018
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
		
65/53/2018
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto		
66/53/2018
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta			67/53/2018
Säteilyturvakeskus						68/53/2018
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos					69/53/2018
Ympäristöministeriön hallinnonala
Ympäristöministeriö						70/53/2018
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus				
71/53/2018
Suomen ympäristökeskus					72/53/2018
Valtion tilinpäätös
Valtion tilinpäätös						73/53/2018
Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot
Palosuojelurahasto						74/53/2018
Valtion televisio- ja radiorahasto					75/53/2018
Öljysuojarahasto							76/53/2018

Laillisuustarkastus
11/2019 		

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt

Finanssipolitiikan valvonta
Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, kevät 2019
Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, syksy 2019

Finanssipolitiikan tarkastus
16/2019		
17/2019		
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Julkisen talouden kestävyysarviot talouspolitiikan tietoperustassa
Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa

Tuloksellisuustarkastus
1/2019		
Biotalous hallituksen kärkihankkeena – Maatilatalouden kehittämisrahaston 		
		Makeran lisärahoitus
2/2019		
Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – Cleantech-hankintojen toteuttaminen
3/2019		
Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – Cleantech-hankintojen kehittäminen 	
		julkishallinnossa
4/2019		
Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat
5/2019		
Poliisin liikennevalvonta
6/2019		
Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä 		
		viranomais
prosesseissa
7/2019		
Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi
9/2019		
Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen
10/2019		
Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa
12/2019		
Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen
13/2019		
Biotalous hallituksen kärkihankkeena – kärkihankerahoituksen kokonaisuus
14/2019		
Kestävän kehityksen edistäminen
15/2019		
Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt – Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman
		hankkeiden meta-arviointi

Selvitykset
1/2019		
2/2019		

Omaisuuden elinkaaren hallinnan ohjeet
Vapaaehtoisen paluun järjestelmä

Jälkiseurantaraportit
Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset (2/2017)
Valtion kokonaistase (19/2015)
Viennin rahoitus (1/2015)
Valtion pääomasijoitustoiminta (15/2016)
Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden valmistelussa
(17/2015)
Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016)
Raskaan liikenteen mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen valmistelu (9/2016)
Rakennerahasto-ohjelmien vaikuttavuus (21/2016)
Verotulot – yhteenveto verotuloja koskevista laillisuustarkastuksista (17/2016)
EU-asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen valtioneuvostossa (2/2016)
Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015)
ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kustannustehokkuus (19/2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä (4/2016)
Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016)

Lausunnot ja eduskunnan valiokuntakuulemiset
Eduskunnan valiokunnat ovat kutsuneet tarkastusviraston asiantuntijan kuultavaksi yhteensä 18 kertaa. Kuulemisten yhteydessä valiokunnille toimitetaan kirjallinen lausunto ja esitys. Tämän lisäksi
muita lausuntoja annettiin yhteensä 7 kappaletta.
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