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Yleisiä ajatuksia 
tarkastustoiminnasta

• Tarkastajien tulkinnat yhtenäistyneet

• Tarkastusraporttien sisältö ja rakenne yhtenäistyneet

• Keskustelu tarkastuskohteen kanssa toimivaa ja yhteistyö VTV:n 

kanssa sujuvaa

• Havainnot annetaan tiedoksi tarkastuskohteelle jo tarkastuksen aikana, 

jotta on mahdollista käynnistää toimenpiteitä jo ennen tarkastusraportin 

julkaisua.
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Mitä hyötyä on VTV:n tekemästä tarkastuksesta?

Tarkastusraporttien kautta saamme:

1.12.2021

Hyvän näkymän kirjanpitoyksikköihin ja Palkeisiin, eli 

keskitetysti hoidettuihin prosesseihin

Tiedon siitä, mihin kirjanpitoyksiköiden ja omassa 

toiminnassamme pitää kiinnittää huomiota.

→ Määräykset, ohjeet ja muu tuki 

→ Oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitoyksiköiden ja valtion 

tilinpäätöksissä



Tarkastusraportit vuosilta 2019–2021 ja näiden 
aiheuttamat toimenpiteet

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedot valtion tilinpäätösten 2018–2020 tarkastuksista:

2018

→ VK päivitti yhtiöittämiseen liittyvää ohjeistusta valtion kirjanpidon käsikirjaan loppuvuonna 2019.

→ VK on tukenut yhtä isoa kirjanpitoyksikköä mm. laatimalla selvityksen ja ehdotukset sen laskutuksen kehittämiseksi.    

Lisäksi VK on tukenut ko. kirjanpitoyksikköä pitkän maksuajan projektien laskutuksen kehittämisessä ja 

kustannuslaskennassa. 

2019

→ VK muistuttanut talousarvion vastaisista menettelyistä sekä valtuuksiin liittyvistä ei-sallituista menettelyistä 

vuoden 2020 tilinpäätösinfossa ja -tiedotteella. Palkeet on käynyt yksittäisiä virheitä läpi kirjanpitoyksiköiden 

kanssa.

→ VK selvittänyt yhden tase-erän käsittelyn asiaan liittyvien organisaatioiden taseissa.

→ VK on muistuttanut sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 tilinpäätösinfossa ja -tiedotteella, että 

tilipäätöksen liitteistä pitää muistaa toimittaa uudet versiot sekä Palkeille että Valtiokonttorille, mikäli 

liitteelle tehdään muutoksia. Asia lisätty myöhemmin myös taloushallinnon kontrolliohjeeseen.
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Tarkastusraportit vuosilta 2019–2021 ja näiden 
aiheuttamat toimenpiteet

2020

→ VK selvittänyt syksyllä 2021 työpajamuotoisesti kirjanpitoyksiköiden ajatuksia siitä, mistä talousarvion vastaiset 

menettelyt johtuvat ja mitä niiden estämiseksi voitaisiin tehdä. Toimenpiteiden suunnittelu on työpajan pohjalta 

käynnissä.

→ VK laatinut ohjeen talousarvion toteutumalaskelman valtuuksia käsittelevän osan laatimisesta syksyllä 2021 ja 

kävi läpi valtuuksiin liittyviä huomioitavia asioita Palkeiden tilinpäätösinfossa 8.10.2021.

→ VK tulee esittämään nykyistä monipuolisemmin tietoja valtionvelasta vuoden 2021 valtion tilinpäätöksessä ja 

tulevinakin vuosina.

→ VK päivittänyt taloushallinnon kontrolliohjetta.

→ Menojen käsittelyn käytäntöihin liittyvä läpikäynti jatkuu VK:n, VM:n ja Palkeiden kesken
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Tarkastusraportit vuosilta 2019–2021 ja näiden 
aiheuttamat toimenpiteet

• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila valtionhallinnossa, tarkastuksen jälkiseuranta

→ VK teki useita toimenpiteitä: mm. taloushallinnon kontrolliohjeen valmistelu (ja myöhemmin julkaisu), 

taloussääntömääräyksen päivitys, talous- ja henkilöstöhallinnon vastuunjakomääräyksiin lisäyksenä 

tietojärjestelmiin sisältyvien kontrollien vastuunjakoa selventävä teksti (ml. käyttöoikeuksiin liittyvät kontrollit) 

• Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta

→ VK laati määräyksen ja sitä täydentävän ohjeen investointien suunnittelusta ja seurannasta 

alkuvuonna 2021.

• Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä, tarkastuksen jälkiseuranta

→ VK kehotti vuoden 2020 tilinpäätöstä varten kaikkia kirjanpitoyksiköitä, jotka olivat vuoden 2020 aikana 

maksaneet jäsenmaksuja ulkomaille, mahdollisuuksien mukaan vertaamaan kirjaamansa jäsenmaksun 

summan kyseisen järjestön näkemykseen jäsenmaksun suuruudesta suurten erojen välttämiseksi. Lisäksi 

VK päivitti tämän asian myös valtion kirjanpidon käsikirjaan.
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Tarkastusraportit vuosilta 2019–2021 ja näiden 
aiheuttamat toimenpiteet

→ Vastuiden raportoinnin kehittämistä on tarkasteltu käynnissä olevassa valtion konsernilaskelmien tarve- ja 

toteutusselvitysprojektissa. Selvityksen tulokset julkaistaan alkuvuonna 2022 ja päätökset etenemisestä 

tehdään tulosten pohjalta.

• Kilpailulain toimeenpano

→ VK on yhdessä VM:n kanssa valmistellut normistopaketin, jossa huomioidaan kilpailullisen toiminnan 

tuloslaskelma tilinpäätöksen liitteenä. VK:n vastuulla olevasta määräyksestä Maksullisen toiminnan 

kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen on poistettu kilpailullisen toiminnan tuloslaskelman laatimista 

koskeva osuus. Lisäksi valtion kirjanpidon käsikirjan päivitys tarvittavilta osin.

• Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitus toiminnan rahoituslähteenä

→ VK on päivittänyt ohjetta jakamattoman määrärahan jakopäätöksen sisällöstä sekä tilimääräyksen yhden 

tilin selitettä syksyllä 2021. VK käynnistää toimenpiteitä vuoden 2022 aikana osin yhteistyössä VM:n 

kanssa: mm. yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan määritelmien täsmentäminen. 
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Tarkastusraportit vuosilta 2019–2021 ja näiden 
aiheuttamat toimenpiteet

VTV:n vuosikertomukset eduskunnalle 2019–2021

• 2019
→ VK:ssa on käynnissä konsernilaskelmien tarve- ja toteutusselvitysprojekti 

(vrt. vuosikertomuksessa oleva kirjaus konsernitaseen tarpeesta).

→ VTV on Handi-palvelua koskevilla tarkastuksillaan ohjannut Palkeiden tekemään kehittämistyötä ja 
Valtiokonttorin antamaan ohjausta.

• 2020
→ VK laati määräyksen ja sitä täydentävän ohjeen investointien suunnittelusta ja seurannasta     

alkuvuonna 2021.

→ Ks. myös erityisesti sisäiseen valvontaan liittyvät toimenpiteet dialla 7.

• 2021
→ Keskusteltu toimenpiteistä VM:n, VTV:n ja VK:n kesken. Tavoitteena on vähentää sopimisen 

mahdollisuutta tehtäväjaosta kirjanpitoyksikön ja Palkeiden välillä sekä vahvistaa päästä-päähän-
prosessien kontrolleja.

1.12.2021



Miten tarkastus vaikuttaa?

Tavoitteemme on yhteinen:

• Valtion taloudenhoidon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus 

• Valtion talousarvion noudattaminen

• Oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitoyksiköiden ja valtion 

tilinpäätöksissä

• Kansalaisten luottamus viranomaisiin ei heikkene.

• Päätöksentekijöiden luottamus valtion taloustietoihin ei heikkene.
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Kehittämisajatuksia

• Data-analytiikan hyödyntäminen tarkastustoiminnassa: hyvän 

kyvykkyyden jatkokehittäminen

• Automaattisen päätöksenteon taustalla olevien algoritmien 

tarkastaminen

2.12.2021 [Esittäjän nimi, organisaatio, esityspaikka sekä mahdolliset aihetunnisteet / Twitter-tili]



Kiitos!
Tanja Wistbacka

puh. 0295 503 293

tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi


