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Valtiontalouden tarkastusviraston työjärjestys, 9 § 

Valtiontalouden tarkastusviraston tieteellisen neuvoston ohjesääntö 

Valtiontalouden tarkastusvirasto asettaa Valtiontalouden tarkastusviraston työjärjestyksen 9 §:ssä tar-
koitetun tieteellisen neuvoston. Tässä päätöksessä määritellään tarkastusviraston työjärjestyksen edel-
lyttämällä tavalla tarkemmin tieteellisen neuvoston tehtävät ja toimintatavat sekä työn järjestämisen 
perusteet. 

1 Rooli 

1.1  Tieteellinen neuvosto on Valtiontalouden tarkastusvirastolle kuuluvan valtiontalouden ulkoi-
sen ammattitarkastuksen (tilintarkastus, laillisuustarkastus, tuloksellisuustarkastus, finanssipo-
litiikan tarkastus), finanssipolitiikan valvonnan sekä puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan kehittä-
miseen ja arviointiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä säännöllisesti käyttämien tieteellisten asi-
antuntijoiden verkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää asiantuntijalausuntoja tai suppeampia 
kommentteja ja koulutusta jäsenten edustamien tieteenalojen näkökulmista. Kustakin lausun-
nosta ja tehtävästä sovitaan kunkin neuvoston jäsenen kanssa erikseen. Tieteellinen neuvosto 
voi myös kokoontua työryhminä tai täysistuntoon. 

1.2. Tieteellinen neuvosto ei käytä päätösvaltaa eikä edusta Valtiontalouden tarkastusvirastoa. Tie-
teellisen neuvoston lausunnot eivät sido Valtiontalouden tarkastusvirastoa eivätkä tarkastusvi-
raston kannanotot sido tieteellisen neuvoston jäseniä. 

 1.3 Tieteellisen neuvoston jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään riippumattomasti ja objektii-
visesti. 

2 Tehtävät 

2.1 Tieteellisen neuvoston asiantuntijoiden tehtävänä on Valtiontalouden tarkastusviraston pyyn-
nöstä ja kulloinkin tarkemmin erikseen sovittavalla tavalla antaa tarkastusvirastolle edusta-
mansa asiantuntemuksen näkökulmasta: 

1) kommentteja tai lausuntoja ulkoisessa tarkastuksessa tai finanssipolitiikan valvonnassa käy-
tettävistä menetelmistä ja niiden soveltamisesta sekä ohjeista; 

2) kommentteja tai laajempia lausuntoja Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle anta-
mien kertomusten, tarkastuskertomusten ja valvonnan raporttien sekä tarkastusviraston tutki-
musten ja selvitysten laadun ja vaikuttavuuden arviointiin; 

3) kommentteja ja tarvittaessa lausuntoja kansan- ja valtiontalouden, julkisen hallinnon ja oi-
keuden tai muun asiantuntemusalansa kehityksestä ja ilmiöistä sekä neuvoja alansa kehityksen 
ja ilmiöiden arviointiin. 

Tarkastusvirasto esittää lausunto- tai asiantuntijapyynnössään tarkemmin kulloisenkin arvi-
ointi- tai kommentointitehtävän sisällön. 
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3 Kokoonpanon perusteet 

3.1.  Tieteellisessä neuvostossa on Valtiontalouden tarkastusviraston strategian toimeenpanoa tu-
keva monitieteinen edustus kuitenkin siten, että jäseniin kuuluu vähintään yksi taloustieteen 
asiantuntija.  

3.2  Tieteellisen neuvoston jäsenet nimetään kutsumalla. Ketään henkilöä ei kuitenkaan nimetä tie-
teelliseen neuvostoon ilman hänen suostumustaan. 

3.3  Tieteellisen neuvoston jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä voi olla korkeintaan kolme. 
Kun asetetaan tieteellinen neuvosto uudelle toimikaudelle, kokoonpanossa huolehditaan siitä, 
että kaikki sen jäsenet eivät ole erovuorossa samaan aikaan.  

4 Toimintaperiaatteet ja menettelytavat 

4.1. Neuvoston kustakin toimeksiannosta ja sen laajuudesta sovitaan erikseen jäsenten kanssa. Tar-
kastusvirasto maksaa asiantuntijapalkkion yleisten julkishallinnon tieteellisen asiantuntijatoi-
minnan asiantuntijapalkkiokäytäntöjen mukaisesti kunkin toimeksiannon laadun, laajuuden ja 
toimeksiannon vaatiman työmäärän perusteella. 

4.2.  Neuvosto toimii kunkin asiantuntijatehtävän mukaisina ja tehtävässä tarvittavia näkökulmia 
edustavina työryhminä. Tarvittaessa järjestetään koko neuvoston kokous. 

4.3. Neuvoston työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarkastusvirasto kutsuu neu-
voston mahdollisten täysistuntojen puheenjohtajan. 

4.4. Valtiontalouden tarkastusviraston nimeämät tarkastusviraston virkamiehet hoitavat neuvoston 
sihteeristötehtävät. 

4.5 Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tai pääjohtajan nimeämä virkamies osallistuu asi-
antuntijaroolissa tieteellisen neuvoston työskentelyyn neuvostolla olevan tehtävän hoitamisen 
helpottamiseksi ja tulosten saamiseksi tarkastusviraston käyttöön, mutta eivät osallistu neu-
voston kommentin tai lausunnon sisällöstä päättämiseen.  

4.6 Lausunto- ja muista pyynnöistä tieteelliselle neuvostolle päättää Valtiontalouden tarkastusvi-
raston pääjohtaja johdon tuen päällikön tai yksittäistä tarkastus- ja valvontalajia koskevissa asi-
oissa asianomaisen tarkastuksen yksikön tai finanssipolitiikan valvonnan päällikön esittelystä. 
Aloitteen asiantuntijapyynnöstä voivat tehdä pääjohtajan lisäksi tarkastusviraston tarkastuksen 
yksiköt, finanssipolitiikan valvonta ja hallintoyksikkö. Johdon tuen yksikön päällikkö tai tiettyä 
tarkastus- ja valvontalajia koskevissa asioissa asianomaisen yksikön päällikkö sopii pääjohtajaa 
konsultoituaan tieteellisen neuvoston jäsenten kanssa tarkemmin toimeksiannosta. 

4.7. Tieteellisen neuvoston toiminnan kulut rahoitetaan valtiontalouden tarkastusviraston toimin-
tamenomäärärahoista tieteellisen neuvoston toimintaa ja asiantuntijatehtäviä varten tarkas-
tusviraston sisäisessä talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Sitoutumisesta me-
noihin päättää tarkastusvirasto. 

Pääjohtaja  Tytti Yli-Viikari 

Strategiapäällikkö  Pirkko Lahdelma 

JAKELU Toimintakäsikirja 


