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Tarkastusviraston strategiset vaikuttavuustavoitteet

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

➢Valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee.

➢ Luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee.

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

Muut vaikuttavuustavoitteet:

➢Tarkastamme valtiontalouden näkökulmasta merkittäviä tai huomattavia 
valtiontaloudellisia riskejä sisältäviä aiheita.

➢Tarkastuksillamme on laajaa merkitystä.

➢Olemme läsnä silloin, kun asioihin voi vaikuttaa.



Tarkastusaiheiden valintaprosessi

Suunnittelukaudella tarkastamisen 
painopiste: 
Julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset sekä 
talouden kestävyyttä edistävät ja valtiontaloutta 
tasapainottavat toimet

Tarkastusaiheiden valintakriteerit:
➢ Valtiontaloudellinen merkitys
➢ Olennaisuus, ajankohtaisuus ja tarkastettavuus
➢ Yhteys suunnittelukauden painopisteeseen
➢ Yhteys yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin



Tuloksellisuus- ja 
laillisuustarkastusten 
sekä finanssipolitiikan 
tarkastusten 
kohdentuminen eri 
hallinnonaloille viiden 
viimeisen (2016-2021) 
vuosikertomusjakson 
aikana yhteensä



Tarkastusasetelma (tarkastuskysymykset ja tarkastuskriteerit) on 
tarkastuksen suunnitelman oleellinen osa

▪ Tarkastuskriteeri on tavoiteltavana 
pidetty asiaintila.

▪ Tarkastuskriteerit ovat avoimia, selkeitä 
ja julkisia ja perustuvat lainsäädäntöön, 
hyvän hallinnon periaatteisiin, 
hyväksyttyihin politiikkatavoitteisiin, 
normeihin tai suosituksiin. 

▪ Kriteerit ohjaavat sitä, mitä tietoa 
hankitaan ja mitä päätelmiä tiedosta 
voidaan tehdä.

Jokaiselle normatiiviselle kysymykselle määritetään tarkastuskriteeri(t)



Tarkastusdokumentaatio 
ja laadunvalvonta

Tarkastusdokumentaatio sisältää 
evidenssin tarkastuksen johtopäätösten    
ja suositusten perusteista. 
▪ Tarkastuksen tulee perustua riittävän 

monipuoliseen aineistoon, luotettaviin 
menetelmiin, systemaattiseen analyysiin sekä 
riittävään ja vakuuttavaan evidenssiin. 

Jokaisella tarkastuksella on tarkastuksen 
aikainen laadunvalvonta. 
▪ Tarkastuksen loppuvaiheeseen voidaan kohdistaa 

koko tarkastukseen tai sen osaan myös 
tarkastustiimin tai viraston ulkopuolinen 
laadunarviointi. 

▪ Osaan satunnaisotannalla valituista tarkastuksista 
tehdään myös jälkikäteinen laaduntarkastus 
tarkastuksen julkaisemisen jälkeen.



Tarkastuskohteiden kuuleminen ja tarkastuksen seuranta

Tarkastuskertomusluonnokseen 
tarkastuskohteilta pyydetyt lausunnot ja 
lausuntoyhteenveto julkaistaan yhdessä 
tarkastuskertomuksen kanssa.

Tarkastusten jälkiseuranta on tarkastuksen 
vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin väline. 

▪ Jälkiseurannassa selvitetään, mihin toimiin 
tarkastettu on ryhtynyt tarkastusviraston 
kannanottojen perusteella ja ovatko toimet 
riittävät korjaamaan tarkastuksessa havaitut 
epäkohdat.



Saimme mahdollisuuden keskustella alustavista tarkastus-
havainnoista ja päätelmistä jo ennen lausuntopyynnön 
saapumista
(Asteikko: 1–5, EOS)

4,4 4,4

Keskiarvo

2019 2020

83% 83%

8% 9%
6% 7%

3% 1%

2019 2020

Vastausten jakautuminen 
(%:a kaikista vastauksista)

Positiiviset vastaukset (4, 5) Ei samaa eikä eri mieltä (3) Negatiiviset vastaukset (1, 2) EOS

n=4/63 n=2/63

n=52/63

n=5/63

n=57/69

n=6/69 n=5/69 n=1/69



Olimme tyytyväisiä kertomusluonnoksesta antamamme 
lausunnon käsittelyyn
(Asteikko: 1–5, EOS)

4,2 4,3

Keskiarvo

2019 2020

79% 84%

6%
9%

6% 4%
8%

3%

2019 2020

Vastausten jakautuminen 
(%:a kaikista vastauksista)

Positiiviset vastaukset (4, 5) Ei samaa eikä eri mieltä (3) Negatiiviset vastaukset (1, 2) EOS

n=50/63

n=4/63 n=4/63 n=5/63

n=58/69

n=6/69
n=3/69 n=2/69



Tuloksellisuustarkastus hyödyntää 
arviointitoiminnan keinoja ja 
arviointitutkimuksen menetelmiä.



Tuloksellisuustarkastuksessa valtion taloudenhoito tarkoittaa 
toimintaa, jossa viranomaiset käyttävät valtion varoja määrättyjen 
tavoitetilojen saavuttamiseksi. 

Taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa 
tuloksellisuustarkastuksessa taloudenhoidon tuloksellisuutta.

Taloudenhoito on tuloksellista silloin, kun taloudenhoidosta 
vastaava viranomainen edistää tavoitetilaa mahdollisimman 
paljon mahdollisimman vähin valtiontaloudellisin kustannuksin. 



Tuloksellisuustarkastuksen 
lähtökohdat

▪ Tarkastuksen kohteena on aina 
toteutunut toiminta ─ ei ilmiö, käsite     
tai ennakointi, mutta tarkastuksessa 
voidaan ottaa huomioon tulevat 
toiminnan muutokset.

▪ Tuloksellisuustarkastus arvioi, miten 
valtion viranomainen on käyttänyt 
valtion varoja määritettyihin tarpeisiin.

▪ Tarkastuksen peruskysymys: 

▪ Ovatko vastuulliset tahot toimineet 
tuloksellisesti ja miten sitä voisi parantaa?

▪ Onko taloudenhoidolla luotu riittävät 
edellytykset toiminnan tuloksellisuudelle?

Taloudenhoidon tuloksellisuus on suhteessa 
toiminnan yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja 
eduskunnan määrittämään tahtotilaan.

tai



Tuloksellisuusketju muodostuu taloudenhoidon vaiheista, joissa taloudellinen panos 
muuntuu toiminnaksi, tuotoksiksi ja vaikutuksiksi.

Vaikka tuloksellisuustarkastus 
pyrkii arvioimaan panosten ja 
vaikutusten suhdetta, 
tarkastuksessa on arvioitava 
koko tuloksellisuusketjua, jotta 
tarkastetun toiminnan ja 
havaittujen vaikutusten syy-
yhteydestä ja mahdollisista 
tuloksellisuuden puutteista 
voidaan varmistua ja toiminnan 
kehittämismahdollisuuksia 
tunnistaa.



Tarkastuksen näkökulmat ja suuntaaminen

Tarkastus voi olla järjestelmäsuuntautunut, 
tulossuuntautunut tai ongelmasuuntautunut 
tai näiden yhdistelmä.

▪ Tarkastuksen kohde on 
valtiontaloudellisesti merkittävä; sillä on 
olennainen yhteys valtiontalouteen ja 
merkitystä myös nykyhetken jälkeen.

▪ Tarkastuksessa asioita käsitellään 
valtiontaloudellisesta näkökulmasta:
tehdään taloudellista analyysiä valtion 
varojen käytöstä tai varojen käyttöä 
arvioidaan taloudellisesta näkökulmasta.

▪ Otetaan huomioon myös muut kuin 
taloudelliset tavoitteet ja muut kuin 
tavoitellut hyödyt. Tämä voi edellyttää   
esim. säädösten toimivuuden tai    
toiminnan kestävyyden arviointia. 



Tarkastusten aineistot ja menetelmät

▪ Perinteisesti tarkastuksissa on käytetty 
laadullisia aineistoja ja laadullista 
sisältöanalyysia: asiakirja-aineistot, haastattelut, 

kyselyt ja tekstianalyysit

▪ Tilasto- ja rekisteriaineistojen sekä 
määrällisten menetelmien käyttö vahvistaa 
tarkastuksen evidenssiä ja mahdollistaa 
välillisten taloudellisten vaikutusten 
arvioinnin:
• Kuvailevat tilastolliset menetelmät 

• Kokeelliset ja ei-kokeelliset menetelmät 
Taloudelliset analyysit: tehokkuusanalyysit, 
kustannus-hyötyanalyysit

• Muut ekonometriset menetelmät ja mallinnukset



• Tietoisuus tarkastuksista ja tarkastuksen 
mahdollisuudesta

Ennaltaehkäisy ja 
vastuullistaminen

• Taloudellisuus- ja tuloksellisuustiedot

• Hallinnon sisäinen valvonta ja ohjaus

• Taloudellisen päätöksenteon tietoperusta
Varmentaminen

• Konkreettiset suositukset tarkastuksissa

• Vuorovaikutus tarkastajan kanssaKehittämistoimet

Tarkastustoiminnalla vaikuttaminen



Vaikuttavuustyön ytimessä on laadukas ja oikea-aikainen 
tarkastustyö ja viestintä sekä toimivat sidosryhmäyhteydet

Tarkastus ja 
valvonta

Vuoro-
vaikutus

Julkaisut 
ja 

raportointi

Laadukkaan tarkastuksen edellytys on tiivis 
vuorovaikutus tarkastuskohteiden kanssa 
tarkastuksen aikana.

Vuoropuhelua käydään säännöllisesti 
valtionhallinnon ylimmän johdon ja 
eduskunnan valiokuntien virkamiesten 
kanssa. Keskeisimmät valiokunnat ovat 
tarkastusvaliokunta, talousvaliokunta ja 
valtionvarainvaliokunta.

Aihekohtaisesti tarkastusviraston 
virkamiehet osallistuvat verkosto-, 
työryhmä- ja sidosryhmätoimintaan. 



Olimme tyytyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana
(Asteikko: 1–5, EOS)

4,3 4,5

Keskiarvo

2019 2020

84%
93%

11%
1%2% 6%3% 0%

2019 2020

Vastausten jakautuminen 
(%:a kaikista vastauksista)

Positiiviset vastaukset (4, 5) Ei samaa eikä eri mieltä (3) Negatiiviset vastaukset (1, 2) EOS

n=53/63

n=7/63
n=2/63

n=64/69

n=1/69 n=4/69n=1/63



Saimme toimintamme kehittämiseen ajankohtaista ja 
olennaista tarkastustietoa 
(Asteikko: 1–5, EOS)

3,8 4,0

Keskiarvo

2019 2020

63%

84%

32% 10%
5% 6%

2019 2020

Vastausten jakautuminen 
(%:a kaikista vastauksista)

Positiiviset vastaukset (4, 5) Ei samaa eikä eri mieltä (3) Negatiiviset vastaukset (1, 2)

n=20/63
n=3/63

n=58/69

n=40/63

n=7/69
n=4/69



Valtion-
hallinto

Kansalaiset

Media

Eduskunta

Neuvottelu-
kunta

Tieteellinen 
neuvosto

Kansainväliset 
yhteistyö-
kumppanit

Puolueet

Tarkastusviraston 
sidosryhmät

Tutkimus-
laitokset

Lain-
säädännön 
arviointi-
neuvosto

Talous-
politiikan 
arviointi-
neuvosto



Sidosryhmäkyselyn 2019 tuloksia

tarkastusviraston toimintaa voidaan pitää erittäin tai melko vaikuttavana

tarkastusvirasto edistää säädösten mukaista valtion taloudenhoitoa ja 
talousarvion noudattamista erittäin hyvin tai melko hyvin.

tarkastusviraston toiminta lisää luottamusta valtion taloudenhoitoon 
erittäin hyvin tai melko hyvin.

tarkastusviraston tuottama tieto parantaa luotettavan päätöksenteon 
edellytyksiä yhteiskunnassa erittäin tai melko hyvin.

tarkastusvirasto on työllään lisännyt luottamusta suomalaisen 
päätöksenteon avoimuuteen melko hyvin tai erittäin hyvin.

▪ 67 % arvioi, että

▪ 84 % arvioi, että

▪ 79 % arvioi, että

▪ 80 % arvioi, että

▪ 74 % arvioi, että

Tarkastusvirasto kerää vaikuttavuudestaan sidosryhmiensä näkemyksiä muutaman 
vuoden välein. Viimeisimmän kyselyn tulokset ovat joulukuulta 2019. 

Sidosryhmäkyselyyn vastaajista yhteensä 



Valtiontalouden tarkastusvirasto tuottaa tarkastus- ja 
valvontatoimintaan ja muuhun asiantuntemukseensa 
perustuvaa tietoa eduskunnalle, valtion hallinnolle sekä 
päätöksenteon ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Eduskunnalle annettaviin kertomuksiin kootaan eduskunnan 
kannalta oleellisimmat tarkastus- ja valvontahavainnot sekä 
niiden perusteella laaditut asiantuntija-arvio valtion 
taloudenhoidon tilasta sekä finanssipolitiikasta. 



Eduskunnalle annettavat 
kertomukset

Erilliskertomus valtion edellisen vuoden tilinpäätöksen 
ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
perustuu valtion tilinpäätöksen ja valtion talouden, 
julkisen talouden, valtion taloudenhoidon sekä 
toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tarkastuksiin. 
Kertomus käsitellään eduskunnan täysistunnossa 
hallituksen vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä.

Erilliskertomus finanssipolitiikan 
valvonnasta 
Eduskunnan täysistuntokäsittely 
erikseen sovittavassa aikataulussa.

VTV vuosikertomuksessa raportoidaan tarkastusviraston 
näkemys valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta 
keskeisten tarkastushavaintojen perusteella sekä 
yhteenveto viraston toiminnasta ja tuloksellisuudesta.
Vuosikertomus käsitellään eduskunnan täysistunnossa on 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen yhteydessä.

JoulukuuTammikuu

SyyskuuToukokuu

Eduskunnassa valmisteluvastuu 
on tarkastusvaliokunnalla.



Tarkastuksen lakisääteiset raportit

Tarkastuskertomukset

• Tarkastuskertomuksessa esitetään viraston tarkastussuunnitelmaan sisältyvän 
tarkastuksen havainnot, johtopäätökset ja VTV:n suositukset tarkastuskohteille 
havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. 

• Tarkastuskertomus lähetetään tarkastuksen kohteina olleille valtion hallinto- tai 
kirjanpitoyksiköille. Kertomukset annetaan tiedoksi myös valtionvarain controller -
toiminnolle, eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja muille valiokunnille, joiden 
tehtäväalueeseen tarkastettu asia kuuluu. 

Jälkiseurantaraportit

• Jälkiseurantaraportissa kuvataan, mihin toimiin tarkastuskohde on ryhtynyt 
tarkastusviraston johtopäätösten ja suositusten perusteella, ja ovatko nämä toimet 
riittävät korjaamaan tarkastuksessa havaitut epäkohdat.

• Jälkiseuranta tehdään yleensä 2-3 vuoden kuluttua tarkastuksen valmistumisesta.



Viraston tuotoksia vuosikertomusjaksolla 2020-2021

17 tarkastusten jälkiseurantaa: 

90 prosenttia suosituksista oli 
toteutunut kokonaan tai osin.

49 eduskuntapuolueiden sekä eräiden 

valtionavustusta saavien puolueiden piiri-
ja naisjärjestöjen rahoituksen tarkastusta

25 lausuntoa eduskunnan 
valiokunnille

19 valiokuntakuulemista

17 lausuntoa ministeriölle 
tai muulle hallinnolle

66 tilintarkastusta

8 tuloksellisuustarkastusta

2 monilajitarkastusta

3 laillisuustarkastusta

1 finanssipolitiikan tarkastus



Muut tarkastusviraston julkaisut

Katsaukset ovat asiantuntijakirjoituksia, joissa käsitellään ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia asioita VTV:n tarkastusten ja viraston sidosryhmien 
tuottaman tiedon valossa. Katsaus tarjoaa tiivistä tietoa etenkin 
eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksenteon tueksi. 

VTV antaa asiantuntijalausuntoja ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille 
hallituksen esitysluonnoksista ja muista valmistelussa olevista 
ajankohtaisista asioista.

Näkökulmia-sarjassa julkaistaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tarkastuksiin, 
sidosryhmäkeskusteluihin, palautteeseen ja muihin aineistoihin perustuvia 
VTV:n asiantuntijanäkemyksiä tietyistä aihepiireistä tai ilmiöistä.

Selvityksinä voidaan julkaista VTV:n tilauksesta tehtyjä, ulkopuolisten 
asiantuntijoiden tuottamia raportteja. Ne julkaistaan samaan aiheeseen 
liittyvän tarkastuksen alkaessa tai tarkastuskertomuksen kanssa. 

Katsaukset

Lausunnot

Näkökulmat

Selvitykset



Kiitos! Tack!


