Tarkastussuunnitelma 2022–2026

14.12.2021

Dnro D/677/00.01.02.01/2021 2 (33)

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelma
Dnro D/677/00.01.02.01/2021
Valtiontalouden tarkastusvirasto on siitä annetun lain (676/2000) 3 §:n perusteella tänään vahvistanut tarkastussuunnitelman vuosille 2022–2026. Tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatoiminta perustuu tähän suunnitelmaan. Suunnitelma sisältää toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2022 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentamisen toimintaja taloussuunnittelukaudelle 2022–2026. Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma.
Helsingissä 14. joulukuuta 2021

Matti Okko
johtaja, pääjohtajan sijainen

Jenni Leppälahti
suunnittelupäällikkö

14.12.2021

Dnro D/677/00.01.02.01/2021 3 (33)

Sisällys

1

2

Toimintaympäristö ja voimavarat .....................................................................................5
1.1

Toimintaympäristö ja sen riskit .................................................................................... 5

1.2

Vaikuttavuussalkku ....................................................................................................... 6

1.3

Toiminta- ja taloussuunnitelman määrärahalaskelma, TTS-laskelma
ja henkilöstövoimavarakehys ....................................................................................... 7

Tarkastus- ja valvontatoiminnan painopisteet ja raportointi ............................................8
2.1

Eduskuntakertomusraportointi .................................................................................... 8

2.2

Yhteiset laadunhallinnan kehittämisen linjaukset ........................................................ 8

3

Tarkastustoiminnan aiheet ...............................................................................................9

4

Tarkastustoiminta: Kestävä julkinen talous ....................................................................10

5

6

7

8

4.1

Finanssipolitiikka ........................................................................................................ 11

4.2

Omaisuuden hallinta ja investoinnit ........................................................................... 11

4.3

Rahoitusriskit .............................................................................................................. 12

4.4

Valtionyhtiöiden omistajaohjaus ja valtion toimintojen järjestäminen ..................... 12

4.5

Rahoitussektorin valvonta ja sääntely ........................................................................ 12

Tarkastustoiminta: Kestävä hallinnon kehittäminen.......................................................12
5.1

Kestävä kehitys ja tarkastustoiminta .......................................................................... 12

5.2

Kantelu- ja väärinkäytösilmoitusten käsittely ............................................................ 13

Tarkastustoiminta: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta ..............................................13
6.1

Sosiaaliturva ............................................................................................................... 13

6.2

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ......................................... 14

6.3

Työllisyys ja yrittäjyys ................................................................................................. 14

6.4

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ............................................................ 15

Tarkastustoiminta: Toimiva tiedonhallinta .....................................................................15
7.1

Talousarvion noudattamisen ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen
(tilintarkastus) kehittäminen ...................................................................................... 15

7.2

Valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat............................................................... 16

7.3

Valtiontason tietojen luotettavuus ja konsernitiedon kehittäminen ......................... 16

7.4

Talousarvion noudattaminen ..................................................................................... 17

7.5

Valtion riskien hallinta ja sisäinen valvonta................................................................ 17

7.6

Avoimuusrekisterin ylläpito- ja valvontatehtävä tarkastusvirastolle ......................... 18

Valvontatoiminta: Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta ..................................18
8.1

Valvonnan kohdentaminen ........................................................................................ 19

8.2

Kehittämisen painopisteet ......................................................................................... 19

8.3

Puolue- ja vaalirahoituksen valvontasuunnitelma vuosille 2022–2026 ..................... 19

14.12.2021
9

Tarkastustoiminnan jälkiseuranta...................................................................................19
9.1

10

Dnro D/677/00.01.02.01/2021 4 (33)

Jälkiseurantojen toteutus ja raportointi suunnittelukaudella .................................... 19

Tarkastus- ja valvontatoiminnan digitalisaatio ...............................................................22
10.1 Kehitämme tiedolla johdettua tarkastustoimintaa .................................................... 22
10.2 Vahvistamme tiedon- ja datanhallinnan kehittämistä sekä digitalisoinnin teknistä
perustaa ...................................................................................................................... 22

11

Kansainvälinen toiminta .................................................................................................22

12

Tukipalvelut ....................................................................................................................23

13

Henkilöstöpolitiikan kehittämisen painopisteet .............................................................24
13.1 Rekrytoinnit ................................................................................................................ 24
13.2 Osaamisen kehittäminen ............................................................................................ 24
13.3 Työhyvinvointi ............................................................................................................ 24

14

Osaamisen kehittämisen painopisteet ............................................................................25
14.1 Digikyvykkyyden kehittäminen ................................................................................... 25
14.2 Tarkastusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen .................................................. 25
14.3 Projektityön osaamisen syventäminen ...................................................................... 26
14.4 Työssä oppiminen korostuu osaamisen kehittämisessä............................................. 26

15

Vaikuttavuustavoitteet ja tulostavoitteet .......................................................................26

Johtamissitoumus .....................................................................................................................28
Liitteet

...............................................................................................................................29

Liite 1: Finanssipolitiikan valvonnan suunnitelma 2022–2026 ............................................ 29
Liite 2: Määrärahakehyslaskelma 2022–2026 ..................................................................... 31
Liite 3: Määrärahalaskelma (TTS-laskelma) ......................................................................... 32
Liite 4: Henkilöstövoimavarakehys 2022–2026 ................................................................... 33

14.12.2021

1

Dnro D/677/00.01.02.01/2021 5 (33)

Toimintaympäristö ja voimavarat

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

1.1

Toimintaympäristö ja sen riskit

Tarkastusviraston tarkastusaiheiden suunnittelu pohjautuu riskien arviointiin sekä toimintaympäristön muutosten ja
julkisen talouden laskelmien seurantaan. Näiden avulla suuntaamme tarkastustoimintaa vaikuttaviin ja ajankohtaisiin
asioihin.
Koronapandemian vaikutukset toimintaympäristöön ovat olleet laajoja. Valtion vastuu on korostunut talouskriisin ratkaisutoimissa. Koronan aiheuttamat kustannukset sekä kansalaisten ja yritysten tukeminen talouskriisin yli on ollut käytännössä valtion vastuulla. Tämä on merkinnyt poikkeuksellista valtion varojen käyttöä ja elvyttävää finanssipolitiikkaa.
Pandemia on osoittautunut pitkäkestoiseksi, ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan. Tämä edellyttää valtiolta toimia myös jatkossa. On kuitenkin tärkeää, että samalla pystytään toteuttamaan julkista taloutta vahvistavia toimia.
Suomen julkinen talous on jäämässä pitkäksi aikaa alijäämäiseksi. Väestön ikääntyminen, alhainen syntyvyys ja työllisyyden kohtaanto-ongelmat luovat paineen velkaantumisen jatkumiselle pidemmällä aikavälillä. Merkittäviä riskejä
Suomen julkiselle taloudelle ovat edelleen valtion takausten ja muiden ehdollisten vastuiden korkea taso ja valtion nopeasti kasvaneeseen velkaan liittyvä huomattava korkoriski.
Julkisen talouden vakauttamisen kannalta oleellista on myös se, miten onnistuvat tällä vaalikaudella jo käynnistyneet
yhteiskunnalliset uudistukset, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun
siirtyminen hyvinvointialueille, sekä miten edistyvät valmisteilla olevat uudistukset, kuten sosiaaliturvauudistus ja julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirto valtiolta kunnille (Työvoimapalvelut 2024 -uudistus). Haastetta lisää se, että
samaan aikaan kun hyvinvointialueet rakentavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiään, tavoitteena on
purkaa pitkittyneen koronavirusepidemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa ja toteuttaa tiukennettua hoitotakuuta perusterveydenhuollossa. Apua rahoitusvajeeseen on haettu EU:n elpymisvälineen rahoituksesta.
Muun muassa digitalisaatio ja globalisaatio aiheuttavat hallinnon rakenteisiin ja toimintamalleihin voimakkaita muutospaineita. Myös mediakentän ja demokratian uudelleenjärjestyminen sekä luottamusyhteiskunnan murros edellyttävät
jatkuvaa tilanneseurantaa ja uusiutumista. Muutoksiin sopeutuminen ja vaikuttaminen edellyttävät ennakoivaa otetta
ja harkittua toimenpiteiden ja voimavarojen suuntaamista. Vain oikein suunnatuilla toimenpiteillä pystytään tukemaan
kestävien, politiikkajohdonmukaisten ja pitkäjänteisten ratkaisujen syntymistä tilanteissa, joissa on sovitettava yhteen
ilmiöiden poikkihallinnollisuus, ristiriitaiset tavoitteet sekä rajalliset voimavarat.
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Vaikuttavuussalkku 2022

Vaikuttavuussalkku antaa kokonaiskuvan tarkastusviraston tarkastusaiheista. Se näyttää myös tarkastusaiheiden ja tunnistettujen riskien yhteyden sekä millä tarkastuslajilla tarkastukset toteutetaan.

Kuvio 1: Vaikuttavuussalkku 2022. Kuvion tiedot ovat saavutettavassa Excel-muodossa täällä: https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/12/tarkastussuunnitelma-2022-2026-vaikuttavuussalkku2022.xlsx.
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Toiminta- ja taloussuunnitelman määrärahalaskelma, TTS-laskelma ja
henkilöstövoimavarakehys

Määrärahalaskelmassa 2022–2026 (liite 2) arvioidaan talousarvioesitysten kokonaistaso vuosikohtaisesti. Laskelmasta
ilmenee talousarvioesitysten määrärahojen jakautuminen palkkoihin, toimitilojen vuokriin ja muihin toimintamenoihin.
TTS-laskelmassa (liite 3) esitetään lisäksi arvonlisäveromenot ja menojen muutokset vuosina 2022–2025(26). Henkilöstövoimavarat kohdennetaan toiminnoittain henkilöstövoimavarakehyksen 2022–2026 mukaisesti (liite 4). Henkilöstövoimavarakehys ennustaa suunnittelukaudella henkilöstön palkkamenot ja henkilöstötyövuodet.

Kuvio 2: Määrärahojen suunniteltu jakautuminen vuonna 2022

Kuvio 3: Henkilöstötilanne 30.11.2021
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Tarkastus- ja valvontatoiminnan painopisteet ja raportointi

Tarkastussuunnitelma on Valtiontalouden tarkastusviraston strategian toimeenpanosuunnitelma. Tarkastusviraston
toiminnan tavoitteena on, että
1.
2.
3.

valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee
luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee
luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu.

Tarkastus- ja valvontatyön avulla tarkastusvirasto tuottaa eduskunnalle, päätöksentekijöille ja ylimmälle virkamiesjohdolle merkityksellistä, olennaista ja oikea-aikaista tietoa, jossa korostuu asian valtiontaloudellinen merkitys.
Tarkastussuunnitelma pohjautuu tarkastusviraston riskianalyysin tunnistamiin merkittävimpiin riskeihin. Suunnittelukauden painopisteet ja tarkastuslajikohtaiset olennaisuuskriteerit ohjaavat suunnitteluamme. Aiheen tarkastettavuus
arvioidaan ennen sen sisällyttämistä tarkastussuunnitelmaan.
Suunnittelukaudella tarkastuksen painopisteenä ovat julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset sekä talouden kestävyyttä edistävät ja valtiontaloutta tasapainottavat toimet. Tarkastuksilla tuemme valtionhallinnon uudistumista ja sen
keskeisiä kehittämistoimia. Tuottamamme tiedon avulla pyrimme ennakoiden vaikuttamaan julkisen sektorin kestävään
kehitykseen.
Tarkastusten keskiössä ovat valtiontalous ja taloudenhoito. Tarkastusviraston kokonaisnäkemys muodostuu tarkastamalla vuosittain valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot sekä valvomalla finanssipolitiikkaa. Muiden tarkastusten ja selvitysten havainnot ja johtopäätökset täydentävät kokonaisnäkemystä. Tarkastusvirasto seuraa ja arvioi aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä valtiontalouteen tai taloudenhoitoon
liittyviä riskejä.

2.1

Eduskuntakertomusraportointi

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisiä kertomuksia eduskunnalle ovat
1.
2.
3.
4.

valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n mukainen vuosikertomus toiminnastaan eduskunnalle
tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n nojalla tarvittaessa annettavat erilliskertomukset eduskunnalle, kuten erilliskertomus valtion edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta ja finanssipolitiikan valvonnan raportti
ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n 3 momentin perusteella annettavat vaalikohtaiset vaalirahoituksen valvontakertomukset
puoluelain 9 e §:n 5 momentin mukaisesti vuosittain annettavat puoluerahoituksen valvontakertomukset.

Eduskuntakertomusraportoinnin tavoitteena on palvella eduskuntaa mahdollisimman hyvin sille valtiosäännössä annetuissa tehtävissä. Raportointi toteuttaa kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tarkoitettua ulkoisen tarkastajan ja ylimmän päätöksentekoelimen välistä vuorovaikutusta. Eduskuntakertomukset tuovat esille valtiopäivätyön kannalta olennaisimmat tarkastushavainnot ja johtopäätökset luettavassa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Kertomuksia kehitetään yhteistyössä päätöksentekijöiden kanssa.

2.2

Yhteiset laadunhallinnan kehittämisen linjaukset

Tarkastusviraston laadunhallintaa jatketaan vuosina 2019–2020 uudistetun laadunhallintamallin mukaisesti. Tarkastuslajikohtaisesta laadunhallinnasta kootaan keskeisimmät havainnot ja kehittämistarpeet viraston johtamisfoorumeilla
käsiteltäviksi. Laadunhallinta pohjautuu tarkastusohjeisiin. Laadunhallinnasta raportoidaan vuosittain tilinpäätöskertomuksessa. Osana laadunhallintaa tarkastusvirasto pyytää arvioita valitsemiensa tarkastuskertomuksien laadusta ulkopuolisilta asiantuntijoilta, esimerkiksi tieteellisen neuvoston jäseniltä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot saatetaan
tiedoksi viraston johdolle.
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Tarkastustoiminnan aiheet

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille. Osa tarkastusteemoista tai näkökulmista ulottuu useammalle aihealueelle.

Kuvio 4: Tarkastustoiminnan osa-alueet
Toimintaympäristön seurannan avulla tunnistamme julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisia tarkastusaiheita sekä laadimme selvityksiä, asiantuntijalausuntoja ja muita kirjoituksia eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksenteon tueksi.

Pysyväisluonteiset tarkastustoiminnan aiheet
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Runkotiimi (tilintarkastus)
Tasetiimi (tilintarkastus)
Turvatiimi (tilintarkastus)
Valtionaputiimi (tilintarkastus)
Valtion tilinpäätös (tilintarkastus)
Yhteisten prosessien tarkastus (tilintarkastus)
Kansainvälinen tilintarkastus: ESO
Kansainvälinen tilintarkastus: CERN
Kansainvälinen tilintarkastus: HELCOM
Keskitetyn talousarvion noudattamisen tarkastus
Hallituksen vuosikertomuksen tarkastus
EU-varojen tarkastus.
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Tarkastussuunnitelmaan aiemmin otetut tarkastusaiheet
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimet
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminta asuntopolitiikan kehittämistoimien toimeenpanijana
Julkisen talouden tilastointi (Tarkastussuunnitelmassa 2020 nimellä Finanssipolitiikan tilastotietopohja)
Finnfundin sijoitustoiminta ja riskienhallinta
Jatkuvan oppimisen uudistus ja rahoitus
Moniohjaus ja organisaatiomuutokset (Tarkastussuunnitelmassa 2021 nimellä Valtion moniohjatut organisaatiot)
Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely
Organisaatiofuusiot ja -muutokset
Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset – Hallinnoinnin asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset (Tarkastussuunnitelmassa 2021 nimellä Rahapelituottojen tuloutukset ja niistä kohdennettavat valtionavustukset)
Rekrytoinnit ja osaamisen kehittäminen valtion henkilöstöpoliittisten tavoitteiden toteuttajana
Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi strategisen päätöksenteon tukena
Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla (Tarkastussuunnitelmassa 2020 nimellä
Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa: rahoitus ja kannustimet)
Työperusteisen maahanmuuton kannusteet ja esteet
Valtion eläkejärjestelmä ja valtion vastuut muissa eläkejärjestelmissä
Valtion toimintojen keskittäminen: Palkeiden palvelukokonaisuuden taloudellisuus, laatu ja ohjaus
Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 2010-luvulla (Tarkastussuunnitelmassa 2021 nimellä Vuoden 2016 opintotukiuudistuksen vaikutukset)
Yleinen asumistuki
Yrittäjyyspalvelujärjestelmän toimivuus.

Uudet tarkastusaiheet
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Akkuarvoketju, kansallinen akkustrategia ja Suomen Malmijalostus Oy -konserni
Automaattiset finanssipoliittiset vakauttajat
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat (ns. kriisikuntamenettely)
Eräät työllisyyttä edistävät toimet
Hankeyhtiöt raideinvestointien suunnittelussa ja toteutuksessa
Maatalouden tuotannolliset investointituet
Pelastustoimen uudistus ja suorituskykyhanke
Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät digitalisaatiohankkeet
Suomi.fi-palvelujen tilanne ja jatkokehitys
Valtionhallinnon lähipiirisuhteet -tapahtumat ja -raportointi
Valtion palveluhankintojen pitkäaikaiset toimintamallit
Vanhat tietojärjestelmät
Vesien- ja merenhoidon järjestäminen ja tuloksellisuus
Virastojen toiminnan kohdentuminen lakisääteisiin tehtäviinsä
Yksityismetsätalouden tuet ja metsäluonnon monimuotoisuus.

Tarkastustoiminta: Kestävä julkinen talous

Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalue koostuu viidestä osa-alueesta: finanssipolitiikka, valtion omaisuuden hallinta
ja investoinnit, rahoitusriskit, valtionyhtiöiden omistajaohjaus ja valtion toimintojen järjestäminen sekä rahoitussektorin valvonta.
Vaikuttavuusalueen ytimessä on julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelu ja hallinta. Tarkasteltavia teemoja ovat
finanssipolitiikka ja sen valmistelu sekä valtion omaisuuden, vastuiden, investointien ja rahoitusriskien hallinta. Valtionyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta lähestytään erityisesti omaisuuden hoidon ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta. Vaikuttavuusalueella tarkastetaan myös valtiontalouteen kohdistuvien välillisten riskien kannalta tärkeää rahoitussektorin valvontaa ja sääntelyä, jolla on vahva yhteys EU:n pankkiunionin kehitykseen. Alueen tarkastamista rajoittavat viraston tarkastusoikeudet.
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Finanssipolitiikan riippumattomalla valvonnalla varmistetaan julkisen talouden kestävää hoitoa ja arvioidaan myös sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta. Sen tehtävänä on myös säännöstön tarkoituksenmukaisuuden arviointi,
mikä korostuu, kun EU-säännöstöä uudistetaan vuonna 2022. Finanssipolitiikan valvonta arvioi harjoitettua finanssipolitiikkaa ja tekee sitä koskevia kannanottoja valtioneuvostolle. Finanssipolitiikan valvonnan toiminta ja tavoitteet suunnittelukaudella on kuvattu erillisessä liitteessä 1.
Tarkastus- ja valvontatiedolla vaikutetaan siihen, että julkista taloutta ja valtiontaloutta hoidetaan kestävästi, vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat osaltaan koronakriisin aiheuttama lisävelkaantuminen ja
siitä seuraava julkisen talouden vakauttamisen tarve. Tarkastus kohdistuu suoraan finanssipolitiikan valmistelun sekä
valtion ja julkisen talouden hoidon kannalta keskeisiin toimintoihin ja hankkeisiin, jolloin valtiontaloudellinen näkökulma
on aina kiinteä osa kaikkia tarkastuksia. Tarkastustoimintaa suunnataan riskiperusteisesti valtiontalouden kannalta merkittäviin aiheisiin huomioiden tiedon oikea-aikaisuus eduskunnan ja hallinnon päätöksenteon kannalta.
Tarkastustoiminta painottuu suunnittelukaudella finanssipolitiikan tietopohjan luotettavuuden varmistamiseen, finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin, valtion merkittävien investointien suunnitteluun
ja rahoitusmalleihin sekä valtionhallinnon ja valtionyhtiöiden riskienhallinnan järjestämiseen. Lisäksi tarkastetaan valtionyhtiön roolia Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämisessä. Omistajaohjauksen toimivuutta arvioidaan valtionyhtiöiden omistajaohjaukselle määriteltyjen omistajapolitiikan periaatteiden toteutumisen valossa. Tarkastustoiminnassa
huomioidaan koronatilanteen tuomat muutokset taloudenhoidon toimintaympäristöön. Vaikuttavuusalueella toteutetaan myös työperäisen maahanmuuton kannusteita ja esteitä koskeva tarkastus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) tehtävien toteuttamista ja toiminnan tuloksellisuutta sekä riskienhallintaa koskeva tarkastus.
Tarkastuksen ja valvonnan tuloksista käymme aktiivista dialogia eduskunnan valiokuntien, valtiovarainministeriön sekä
muiden ministeriöiden ja virastojen kanssa. Vaikuttavuusalueen seurannan tuloksena tunnistamme julkisen talouden ja
valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisia tarkastusaiheita sekä laadimme asiantuntijalausuntoja, katsauksia ja muita kirjoituksia eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksenteon tueksi.

4.1

Finanssipolitiikka

Finanssipolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tietopohjan osalta tarkastamme ennuste- ja tilasto- ja vaikutusarviotiedon luotettavuutta ja kattavuutta. Valtionvarainministeriön ennusteiden ja kehitysarvioiden osalta toiminta painottuu
aikaisempien tarkastusten suositusten toimeenpanon arviointiin. Tietopohjan tarkastamisessa keskitytään Tilastokeskuksen laatimien, kansantalouden tilinpidon mukaisten makrotalouden ja julkisen talouden tilastojen laadunhallinnan
käytäntöihin. Samalla arvioidaan riskiperusteisesti niiden keskeisten lähdetilastojen luotettavuutta, muun muassa kuntataloudesta kerättäviä tietoja.
Tarkastuksen kohteena on automaattisten finanssipoliittisten vakauttajien tehokkuus. Automaattisten vakauttajien toiminta ei riipu erillisistä poliittisista päätösperäisestä toimista, vaan ne tasoittavat suhdanteita vastasyklisesti valtion,
sosiaaliturvarahastojen sekä kuntien talouden meno- ja tuloerien kautta. Automaattiset vakauttajat ovat myös valtion
talousarvion menokehyksen ulkopuolella, mikä mahdollistaa niiden toiminnan laskusuhdanteessa ilman, että kehyssääntö sitä estäisi.
Kuntatalouden ohjausta koskeneen aiemmin valmistuneen tarkastuksen tulosten pohjalta keskitytään vaikuttamaan
makro- ja mikro-ohjauksen yhteensovittamisen parantamista koskeviin toimiin. Tarkastuksessa arvioidaan kuntien arviointimenettelyn toimivuutta.

4.2

Omaisuuden hallinta ja investoinnit

Suunnittelukaudella seurataan valtiontalouden kannalta merkittävän väyläomaisuuden hoidon ja väyläinvestointien
suunnittelua ja toteutusta sekä rahoitusta, johon liittyvät monikanavarahoitusmallit. Erityisesti seurataan ja tarkastetaan valtionenemmistöissä osakeyhtiöissä, ns. hankeyhtiöissä, tehtävää junaraideinvestointien suunnittelua. Hankeyhtiöiden toiminnan tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelua tehdään rakentamisvalmiuteen asti.
Puolustusvoimien strategisten hankkeiden valmistelun ja toimeenpanon seurantaa jatketaan. Muuta seurantaa ja tarkastusta kohdennetaan riskiperusteisesti eduskunnan tietotarpeet oikea-aikaisesti huomioiden.
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Rahoitusriskit

Rahoitusriskien osalta tarkastustoiminta kohdistuu etenkin valtion erityistehtäväyhtiöiden rahoitustoiminnan riskienhallinnan menettelyihin. Valtion ehdollisten vastuiden hallinnan kehittymistä seurataan aiempien tarkastusten havaintojen ja suositusten antamissa puitteissa. Huomion kohteena on erityisesti takausvastuiden riskiperusteisten rajoitteiden toimeenpano sekä niiden riskienhallinta- ja valvontakäytännöt. Valtion kasvavien eläkevastuiden hallinta kuulu
myös suunnittelukaudella tarkasteltaviin kysymyksiin.

4.4

Valtionyhtiöiden omistajaohjaus ja valtion toimintojen järjestäminen

Valtion toimintojen yhtiöittäminen on jatkunut viime vuosina. Arvioimme tulevia yhtiöittämisiä vuonna 2020 valmistuneen tarkastuksen johtopäätösten perusteella ja tarjoamme näin eduskunnalle tietoa niitä koskevan päätöksenteon
perustaksi. Tätä kautta pyritään edistämään tarkoituksenmukaisten organisaatiomuotojen valintaa valtionhallinnon toimintojen ja tehtävien tulokselliseen toteuttamiseen. Tarkastelemme yhtiöittämistapauksia myös investointien rahoituksen ja toteuttamisen valtiontaloudellisesta näkökulmasta.
Valtionyhtiöiden ja niiden toimielinten harjoittama hyvä hallinnointi ja omistajaohjaus muodostavat yhdessä hyvän hallintomallin kokonaisuuden. Tämä on yhtiöiden pitkäjänteisen tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan edellytys. Vaikka
yhtiöiden ja omistajaohjauksen välinen tehtävänjako on varsin selkeä, voi eri toimijoiden välisessä yhteistoiminnassa
syntyä myös ongelmatilanteita. Valtionyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta seurataan ja tarkastuksia kohdennetaan tarvittaessa ongelmasuuntautuneella lähestymistavalla, painottaen valtion omaisuuden hoidon kannalta keskeisiä
kysymyksiä. Toisaalta tarkastelun kohteena on myös yhtiöiden johtamisen ja omistajaohjauksen muodostaman kokonaisuuden, hyvän hallintomallin, toimivuus.

4.5

Rahoitussektorin valvonta ja sääntely

Kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen Rahoitusvakausviraston toimintaa koskeva tarkastus valmistui vuonna 2020. Se
koski valmiuksia niin sanottujen vähemmän merkittävien pankkien kriisinratkaisun toimeenpanoon.
Edistämme myös rahoitussektorin valvonnan ulkoisen tarkastamisen järjestämisen edellytyksiä ottaen huomioon eduskunnan asiaa koskevat kannanotot. Tarkastusvirastolla ei ole tarkastusoikeutta Rahoitusvalvonnan ja Suomen Pankin
toimintaan. Ne ovat keskeisessä roolissa EU:n pankkiunioniin kuuluvien yhteisen pankkivalvonnan ja kriisinratkaisun
järjestämisessä. Seuraamme pankkiunionin mekanismien laajentumista ja huomioimme erityisesti valtiolle niistä koituvat vastuut.

5

Tarkastustoiminta: Kestävä hallinnon kehittäminen

Tiedon tuottaminen tukemaan hallinnon kehittämistä, vahvistamaan kestävän kehityksen ja valtion taloudenhoidon yhteyttä sekä varmistamaan lainsäädännön laatua on yksi tarkastusviraston strategisista tavoitteista. Hallinnon ja ohjausjärjestelmän uudistukset, pyrkimys kohti yhtenäistyvää ja tehostuvaa julkista hallintoa sekä varautuminen tulevaisuuden haasteisiin korostavat luotettavan tiedon tarvetta.
Hallinnon kehittäminen ja kestävä kehitys liittyvät teemoina laajasti koko valtionhallintoon. Tarkastustoiminta kohdistuu muun muassa valtioneuvoston yhtenäisyyteen, johtamis- ja ohjausjärjestelmien toimivuuteen ja uudistamiseen, tiedon käyttöön päätöksenteossa sekä osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2022 tarkastusaiheina ovat muun muassa organisaatiofuusiot ja -muutokset, toimintaympäristö- ja ennakointitiedon käyttö päätöksenteossa sekä valtion rekrytoinnit
ja osaamisen kehittäminen. Toisen kokonaisuuden muodostavat tarkastukset, jotka koskevat valtion tukien roolia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, vesien- ja merenhoidossa sekä maataloudessa.

5.1

Kestävä kehitys ja tarkastustoiminta

Strategiansa mukaisesti tarkastusvirasto mahdollistaa omalla työllään valtion taloudenhoidon kestävää kehitystä. Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet on esitetty kestävän kehityksen toimikunnan antamassa yhteiskuntasitoumuksessa. Valtioneuvosto on linjannut omat toimenpiteensä selonteossaan vuonna 2020. Kestävän kehityksen toimikunta
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laatii helmikuuhun 2022 mennessä Suomen kansallisen kestävän kehityksen tiekartan perustuen YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelmaan.
Tarkastusvirasto kehittää käytännön menettelytapoja, joiden avulla se sisällyttää kestävän kehityksen näkökulmat tarkastustoimintaansa. Näkökulmat kattavat niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden ulottuvuudet.
Jokaisen tarkastuksen suunnitteluvaiheessa tunnistetaan yhteys kestävän kehityksen näkökulmiin ja tavoitteisiin, jotka
otetaan olennaisilta osin huomioon tarkastusten toteutuksessa. Tarkastusvirasto seuraa ja arvioi, miten valtionhallinto
edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi virasto tarkastaa, antaako hallitus vuosikertomuksessaan oikeat ja riittävät tiedot varojen käytöstä kestävään kehitykseen sekä sen tuloksellisuudesta.

5.2

Kantelu- ja väärinkäytösilmoitusten käsittely

Tarkastusvirasto käsittelee kantelut, jotka sille on tehty valtion talousarvion noudattamisesta, valtion taloudenhoidon
laillisuudesta tai vaali- ja puoluerahoituksesta. Niin ikään se käsittelee väärinkäytösilmoitukset, joista säädetään Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 16. pykälässä.
Muut kuin vaali- ja puoluerahoitukseen liittyvät kantelut sekä yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet viimeisten vuosien
aikana. Nykyisen määrän perusteella VTV:n on varauduttava jopa sadan kantelun vuotuiseen käsittelyyn. Tavoitteena
on yleensä ratkaista kanteluasia kolmen kuukauden kuluessa. Kanteluasian ratkaisemiseksi voidaan käynnistää laillisuustarkastus, jolloin tavoitteena on ratkaista asia kuuden kuukauden kuluessa.
Kansalaisten yhteydenotot auttavat osaltaan hahmottamaan toimintaympäristön muutoksia ja tukevat tarkastusaiheiden valintaa sekä viestinnän ja tarkastustoiminnan suunnittelua.

6

Tarkastustoiminta: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen tarkastukset painottuvat hyvinvointiyhteiskunnan eri osa-alueiden ja niiden välisten yhteyksien toimivuuden, tehokkuuden sekä välillisten taloudellisten vaikutusten arviointiin.
Julkisen talouden pysyvä vahvistaminen edellyttää talouskasvua tukevia toimia. Vaikuttavuusalueella keskitymme sosiaaliturvan etuuksien ja niihin liittyvien palveluiden tarkoituksenmukaisuuteen ja yhteensovittamiseen sekä työllisyyttä
ja talouskasvua edistäviin toimiin liittyviin kysymyksiin. Näille aihealueille on tyypillistä monikanavarahoitus, jossa valtio
on yksi keskeisistä rahoittajista.
Tarkastusten avulla tuotamme luotettavaa tietoa monimutkaisista asiakokonaisuuksista, keskitämme resursseja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin aiheisiin sekä hyödynnämme monipuolisesti eri tarkastuslajeja, henkilöstön
osaamista ja viraston ulkopuolisia tietoaineisto- ja asiantuntijapalveluja.

6.1

Sosiaaliturva

Tarkastamme sosiaaliturvauudistuksen päätöksenteon pohjana olevaa valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon tietoperustaa
−
−
−
−

tunnistamalla valtiontalouteen tai taloudenhoitoon liittyviä riskejä
arvioimalla etuuksien ja palveluiden välisiä yhteyksiä, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikutuksia suhteessa toisiinsa
ja asetettuihin tavoitteisiin
tarjoamalla sosiaaliturvauudistuksen valmistelijoille tietoa asiakokonaisuuksien systeemisistä ja keskinäisistä vaikutussuhteista
arvioimalla sosiaaliturvamenojen yhteyttä julkisen talouden kehitykseen.

Työnteon kannusteiden lisääminen verotuksen, sosiaaliturvan ja ulosoton keinoin on ollut useiden hallituksien tavoitteena, kun valtiontaloutta ja julkista taloutta on pyritty tasapainottamaan. Erilaiset kannustimet ja kannustinloukut ovat
myös sosiaaliturvauudistusta valmistelevan työn keskiössä. Tarkastamalla sosiaaliturvan etuuksien ja niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevien järjestelmien välisiä yhteyksiä voidaan tuottaa olennaista ja oikea-aikaista tietoa erilaisten tähän mennessä tehtyjen uudistusten toimivuudesta ja onnistumisesta.
Vuoden 2021 lopulla valmistuneessa tarkastuksessa selvitettiin, miten erilaisilla lainsäädäntötoimilla on onnistuttu purkamaan sosiaaliturvaan, ulosottoon ja verotukseen liitettyjä kannustinloukkuja. Tarkastuksessa keskityttiin neljään lainsäädäntötoimeen, joilla on pyritty lisäämään työnteon tai yritystoiminnan aloittamisen kannusteita. Kannustinloukkujen
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purkamisessa tulee tarkastella kokonaisuutena työttömyys-, tulo-, byrokratia- ja informaatioloukkuja. Toimeenpanon
asiantuntemusta ja olemassa olevaa tietopohjaa on tarpeellista hyödyntää lainvalmistelussa mahdollisimman laajasti.
Lisäksi käynnissä on tarkastus, jossa selvitetään, missä määrin vuosina 2011, 2014 ja 2017 toteutettujen opintotukiuudistusten tavoitteet on saavutettu, onko uudistuksilla ollut ennakoimattomia vaikutuksia ja millaiseen tietopohjaan uudistusten vaikutusarvioinnit ovat perustuneet. Näiden uudistusten myötä opintotuen ehtoja on tiukennettu, opintolainan käyttöön on lisätty kannustimia ja opiskelijat ovat päässeet ympärivuotisen asumistukijärjestelmän piiriin. Tarkastus
valmistuu keväällä 2022.
Vuonna 2022 on käynnissä myös yleistä asumistukea koskeva tarkastus, jonka tavoitteena on arvioida, millaisia valtiontaloudellisia ongelmia ja korjausmahdollisuuksia liittyy nykyiseen lakiin yleisestä asumistuesta.

6.2

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus

Kesällä 2021 vahvistetun lainsäädännön (laki hyvinvointialueesta 128 §, laki valtiontalouden tarkastusvirastosta 2 §)
mukaan Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa
−
−
−

hyvinvointialuekonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä
sellaisia muita yhteisöjä, säätiöitä ja laitoksia, joissa hyvinvointialue yhdessä yhden tai useamman hyvinvointialueen, yhden tai useamman kunnan tai valtion kanssa käyttää määräysvaltaa valtiolta saadun rahoituksen osalta.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sekä näitä tehtäviä varten perustettujen
kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta
ja tuloksellisuutta valtiolta saadun rahoituksen osalta (laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla 23 §).

Tarkastusoikeus antaa tarkastusvirastolle mahdollisuuden kohdentaa tarkastuksia hyvinvointialueisiin ja tuottaa eduskunnalle sekä ministeriöille puolueetonta ja riippumatonta tietoa hyvinvointialueiden taloudesta ja toiminnasta, taloudellisesta asemasta, talouden ohjausmekanismeista sekä yhteisesti hyvinvointialueille asetetuista substanssikysymyksistä. Tavoitteenamme on varmistaa eduskunnan mahdollisuus valvoa pääosin valtiolta saatavin varoin rahoitettavien
ja lainsäädännössä määriteltyjen palvelujen järjestämistä. Tarkastusvirasto on ainoa toimija, joka voi tarkastaa sekä valtioneuvoston että hyvinvointialueiden toimintaa kokonaisuutena siltä osin, kun toimintaan käytetään valtion rahoitusta.
Vuoden 2022 aikana valmistelemme perustan 1.1.2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden tarkastamiseksi kokoamalla ajantasaista tietopohjaa ja tilannekuvaa hyvinvointialueiden rakenteista, taloudenhoidosta ja toiminnasta. Virastoon luodaan seurannan käytännöt, jotka mahdollistavat säännöllisen vuosittaisen tai tietyin määräajoin tapahtuvan
kaikkien hyvinvointialueiden taloudenhoitoon kohdistuvan tarkastuksen. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuun piiriin
kuuluvien palveluiden ja toiminnan sekä sen valtion ja talouden ohjauksen tarkastamisen suunnittelussa otetaan huomioon valmisteilla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseen oleellisesti liittyvät substanssilait ja toimeenpanoa tukevat hankkeet. Vuonna 2022 käynnistämme kaksi hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvää
tarkastusta. Toisessa tarkastuksessa arvioimme muun muassa sitä, miten pelastustoimen uudistuksella on tuettu hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä ja kehitetty pelastustoimen rahoituksen tietopohjaa. Toinen tarkastus käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeiden muutos- ja investointikustannusten perusteita sekä uudistuksen ICTmuutoskustannusten kattamiseen tarkoitettujen valtionavustusten valmistelua, myöntöä ja seurantaa.

6.3

Työllisyys ja yrittäjyys

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on linjattu, että hallitus
−
−
−
−

monipuolistaa elinkeinorakennetta ja kannustaa kestävään kasvuun
kasvattaa kasvuhakuisten ja -kykyisten pk-yritysten määrää koko Suomessa ja kaikilla toimialoilla kannattavasti
edistää työllisyyttä sekä hyvinvointia kattavasti koko Suomeen
lisää Suomen houkuttelevuutta, jotta osaavat ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat haluavat työllistyä Suomeen tai
toimia yrittäjinä Suomessa.

Vuonna 2022 valmistuu tarkastus alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisestä. Tarkastuksessa arvioimme, onko aluekehittämispäätöksen 2020–2023 toimeenpano luonut riittävät edellytykset elinkeinoelämän taloudelliselle toiminnalle, ja miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet päätöksen toimeenpanoon ja
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elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin eri alueilla. Lisäksi tarkastuksessa selvitetään Covid-19-kriisistä johtuneiden alueellisten elvytystoimien valmistelua, toimeenpanoa sekä valtakunnallisten koronayritystukipäätösten ehtojen toteutumista.
Vuonna 2022 on käynnissä myös yrityspalvelujärjestelmää koskeva tarkastus. Siinä muodostamme kokonaiskuvan julkisista yrityspalveluista ja palvelujärjestelmässä kulkevista rahavirroista ja arvioimme sitä, miten järjestelmä tukee hallitusohjelman tavoitteita ja asiakkaiden tarpeita. Lisäksi aloitamme tarkastuksen eräistä työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä, joita on tarkoitus kehittää tai uudistaa hallituskauden aikana ja joiden myönteisistä työllisyysvaikutuksista on
alustavaa näyttöä.

6.4

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on turvata pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus (t&k), vahvistaa
Suomen investointiympäristöä sekä lisätä yritysten investointikykyä. Yksi tavoitteista on Suomen t&k-menojen nostaminen vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 2,8 prosentista neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi lähes 600 milj. euron vuosittaisia t&k-lisäpanostuksia, josta julkisen sektorin rahoituksen osuus olisi noin 200 miljoonaa euroa.
Vuoden 2022 alkupuolella valmistuu Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla -tarkastus.
Siinä arvioimme, miten tuloksellisesti tutkimustiedon hyödyntämistä on tuettu, ohjattu ja parannettu strategia- ja ohjelmatasolla sekä rahoitusinstrumenttien avulla.

7

Tarkastustoiminta: Toimiva tiedonhallinta

Toimiva tiedonhallinta -aihekokonaisuuteen kuuluvat asiat, jotka koskevat valtion taloudenhoidon yhteisiä tietovirtoja,
valtiontason tietojen luotettavuutta, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitystä, konsernitiedon kehittämistä, valtion riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa sekä talousarvion noudattamista.
Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalueella toteutettava tarkastus varmistaa olennaisilta osin, että valtion talousarviota noudatetaan, ja valtion taloudenhoidossa on toimiva sisäinen valvonta. Vuodesta 2020 valtion taloudenhoidon
laillisuuden ja talousarvion noudattamisen tarkastus on toteutettu uudistetulla toimintatavalla. Erityisesti tämä koskee
vaikuttavuusalueella toteutettavaa tilintarkastusta.

7.1

Talousarvion noudattamisen ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen (tilintarkastus)
kehittäminen

Tilintarkastuksella tarkastusvirasto varmentaa valtiontaloutta koskevan tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja hyvän hallinnon toteutumista. Luotettavat tiedot valtion taloudesta ja valtion taloudellisesta asemasta turvaavat julkisen
talouden kestävyyttä. Tarkastusviraston asiantuntemuksen ydin ja siihen liittyvä näkemyksellisyys muodostuvat tarkastustoiminnan yhteydessä ja sen perusteella. Virasto tukee julkisen toiminnan uudistuksia ja muutoksia asiantuntijatoiminnallaan niin tarkastusten aikana kuin hallinnon kehittämishankkeissa sekä puheenvuoroillaan, artikkeleillaan ja kaikella vuorovaikutuksellaan.
Tarkastusviraston suorittama tilintarkastus toteuttaa kaikkia tarkastusviraston strategisia vaikuttavuustavoitteita niin
tarkastusmuotona kuin kysymyksenasettelullaan. Tarkastuksen ohella tilintarkastuksen keskeinen vaikuttamiskeino on
asiantuntijatoiminta sekä tarkastusten aikana että kaikilla vaikuttamisen kannalta merkityksellisillä foorumeilla. Tilintarkastukseen liittyvien laajojen ja säännöllisten yhteyksien kautta tarkastusvirasto edistää hyvän hallinnon periaatteiden
toteutumista ja hyvien käytäntöjen jakamista valtion taloudenhoidossa, vahvistaa eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa sekä tukee valtioneuvoston alaista hallintoa valtion taloudenhoidossa.
Talousarvion noudattamisen tarkastuksessa olennaisimmat tarkastuskysymykset tarkastetaan suunnittelukaudella keskitetysti. Tarkastuksen kriteerit määritetään yhtenäisiksi kaikille kirjanpitoyksiköille ja tarkastuksen toteuttamisessa
hyödynnetään data-analytiikkaa. Tarkastuksessa ei tehdä kirjanpitoyksikkökohtaisia rajauksia. Keskitetyn talousarvion
noudattamisen tarkastuksen lisäksi huomioidaan virastokohtaiset erityispiirteet talousarvion toteuttamisessa ja noudattamisessa.
Valtion taloudenhoidon yhteisten tietovirtojen tarkastuksen toteuttaminen on myös keskitetty olennaisilta osin. Tarkastuksen tavoitteena on, että yhteisten taloudenhoidon tietovirtojen tarkastus voidaan olennaisilta osin toteuttaa
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keskitetysti aina tarvittavaan tapahtumatarkastukseen asti. Kontrollien testaus toteutetaan yhteisten prosessien osalta
sekä palvelukeskuksen tarkastuksessa että virastoissa. Tarkastuksessa ei tehdä kirjanpitoyksikkökohtaisia rajauksia.
Virastokohtainen tarkastus järjestetään suunnittelukaudella tiimitoiminnan periaatteiden mukaisesti siten, että tiimien
tarkastusvastuulle tulee useita virastoja. Tavoitteena on virastokohtaisten erityispiirteiden huomioiminen myös tarkastuksen organisoinnissa. Virastokohtaisten erityispiirteiden huomioiminen tiimipohjaisen tarkastuksen organisoinnissa
edesauttaa suunnittelukaudella tarkastuksen kohdistamista virastojen näkökulmasta olennaisimpiin tapahtumiin ja toimintaprosesseihin.
Tilintarkastuskertomukset annetaan suunnittelukaudella valtion tilinpäätöksestä, ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksesta ja eräiden rahastojen tilintarkastuksesta. Tarkastusviraston toteuttama tarkastus kattaa
edelleen ministeriöt ja kirjanpitoyksiköt, joiden on lakisääteisesti laadittava tilinpäätös, eräät talousarvion ulkopuoliset
valtion rahastot sekä valtion tilinpäätöksen.
Tarkastuksen digitalisointia ja ohjelmistorobotiikkaa kehitetään suunnittelukaudella kaikilla tarkastuksen osa-alueilla
niin, että uusia menettelyjä voidaan ottaa käyttöön tehokkaasti ja nopeasti. Tavoitteena on edelleen automatisoida
tiedonsiirtoja ja kehittää analyyttistä tarkastusta eri aineistoja hyödyntäen. Tilintarkastusta kehitetään tarkastuskaudella niin, että siinä voidaan hyödyntää entistä enemmän data-analytiikkaa ja kohdentaa tarkastusta riskiperusteisesti
analyyttisen tarkastelun ja automatisoinnin avulla. Tässä kehittämisessä hyödynnetään muun muassa tehtävien keskittämistä niin, että manuaalista työtä saadaan entisestään vähennettyä ja keskitettyä. Tavoitteena on, että automatisoidulla ja keskitetyllä tarkastuksella hoidetaan merkittävä osa tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitteenä annettavien tietojen varmentamisesta.
Data-analytiikan kehittäminen tarkastuksen tarpeisiin toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tarkastusmenetelmien ja tarkastuksen organisoinnin kehittämisen kanssa. Tarkastuksen uudella organisoinnilla tuetaan sitä, että data-analytiikan
kehittämisen hyödyt voidaan ottaa osaksi toimintatapoja mahdollisimman tehokkaasti. Tilintarkastuksen standardien
mukainen metodologia toimii erittäin hyvin myös data-analytiikan avulla toteutettavassa tilintarkastuksessa.
Tilintarkastuksen kehittämistyön yhteydessä on käynnistetty tarkastuksen tietojärjestelmän kehityshanke.

7.2

Valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat

Valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat käsittävät yhteiset määritellyt valtion taloudenhoidon prosessit. Näitä prosesseja ovat tarpeesta maksuun, tilauksesta perintään, kirjauksesta tilinpäätökseen, palkkahallinto ja matkustus. Prosessit ovat pääosin yhtenäisiä kaikissa valtion virastoissa, ja niitä hoidetaan yhtenäisillä tietojärjestelmillä. Keskeisenä
toimijana yhteisissä prosesseissa on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Tältä osin tarkastus tullaan
keskittämään olennaisilta osin aina tarvittavaan tapahtumatarkastukseen saakka.
Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa riittävä määrä asianmukaista tilintarkastusevidenssiä kirjanpitoyksikkökohtaisten
tilinpäätösten oikeellisuudesta siltä osin kuin tilinpäätöstapahtumat muodostuvat yhteisissä prosesseissa: tavoitteena
on muodostaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto asianomaisista tilinpäätöseristä tai niiden assertioista.
Tämän lisäksi tavoitteena on varmistua siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja annettuja säännöksiä on noudatettu.
Yhteisten prosessien tilintarkastus suunnitellaan olennaisuuden ja riskin perusteella siten, että tarkastuksella voidaan
vastata tehokkaasti tunnistettuihin riskeihin ja siten varmistaa, että prosessit ja niissä käytettävät tietojärjestelmät ovat
säännöstenmukaisia ja että tilinpäätösinformaatioon liittyvä sisäinen valvonta on asianmukaista ja riittävää. Yhteisiin
prosesseihin kohdistuvalla tarkastuksella vähennetään kokonaisuutena palvelukeskuksen ja sen asiakkaina olevien kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuskertomusten lausuma-alueisiin sisältyvää tarkastusriskiä.
Yhteisten prosessien tilintarkastusta kehitetään suunnittelukaudella yhteisten prosessien tarkastustiimissä sekä erillisessä tilintarkastuksen kehittämisprojektissa. Tämä edellyttää osaltaan tilintarkastuksen menettelytapojen jatkuvaa uudistamista.

7.3

Valtiontason tietojen luotettavuus ja konsernitiedon kehittäminen

Tilintarkastuksen keinoin on tarkastettu vuosittain kirjanpitoyksikkökohtaiset tilinpäätöslaskelmat. Suunnittelukaudella
tarkastus toteutetaan edelleen ilman kirjanpitoyksikkökohtaisia rajauksia, mutta tarkastuksen organisointia ja toteutustapaa kehitetään. Tarkastus toteutetaan aiempaa enemmän valtion tilinpäätöksen lähtökohdista. Tarkastusta kohdennetaan voimakkaasti olennaisuuden ja riskin perusteella.
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Valtion tilinpäätöslaskelmat on tarkastettu vuosittain ja tarkastusta jatketaan edelleen. Valtion tilinpäätöslaskelmien
tietosisältö muodostuu jatkossakin kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöslaskelmista, jolloin niiden luotettavuus ratkaisee
myös valtion tilinpäätöslaskelmien oikean ja riittävän kuvan. Olennaisia tase-eriä puuttuu edelleen kirjanpitoyksiköiden
ja valtion taseesta. Merkittävin erä on puolustusmateriaali. Lisäksi taseesta puuttuu osa kansallisomaisuudesta. Tältä
osin valtiotason tietojen luotettavuutta ja tietosisältöä kehitetään edelleen.
Valtion tilinpäätöksen sekä kirjanpitoyksikkökohtaisten tilinpäätösten tarkastuksesta annetaan suunnittelukaudella tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomuksissa annetaan kirjanpitoyksiköittäin ja valtion tilinpäätöksen osalta
lausunto seuraavista kokonaisuuksista:
− talousarvion noudattaminen (kohtuullinen varmuus)
− tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot (kohtuullinen varmuus)
− toiminnallisen tehokkuuden tiedot (rajoitettu varmuus)
− sisäinen valvonta (rajoitettu varmuus)
Tarkastus suunnitellaan ja resursoidaan siten, että edellämainitut lausumat voidaan antaa.
Valtiokonsernista ei laadita konsernitilinpäätöstä. Valtion eri toimijoiden sisäiset transaktiot ovat kuitenkin olennaisia.
Näitä ovat paitsi virastojen väliset tapahtumat mutta myös valtion ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen väliset
tapahtumat. Suunnittelukaudella tuetaan tarkastusviraston rooliin soveltuvalla tavalla konsernitiedon kehittämiseen
liittyviä hankkeita sekä varaudutaan myöskin konsernitiedon tarkastukseen. Yhtenäinen taloustieto valtiokonsernista
parantaisi osaltaan kokonaisuuden hallintaa myös toiminnallisella tasolla.

7.4

Talousarvion noudattaminen

Valtion talousarvion noudattamisessa on kyse siitä, että talousarvio on laadittu sitä koskevien säädösten ja määräysten
mukaisesti ja että määrärahat, tuloarviot sekä talousarviomenot ja -tulot käytetään hallinnossa talousarvion ja sitä koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti.
Valtion talousarviota sovellettaessa tulee olla tietoinen kulloinkin voimassa olevasta talousarviosta ja sitä koskevista
keskeisistä säännöksistä. Vuoden aikana tulee seurata talousarvioon tulevia muutoksia, kuten eduskunnan antamia lisätalousarvioita, arviomäärärahojen ylityslupia, tilijaottelun muutoksia ja mahdollisia jakamattomien määrärahojen
myöntökirjeitä käyttötarkoituksineen sekä keskeisten valtion talousarviota koskevien säädösten mahdollisia muutoksia.
Tarkastuksella edistetään talousarvion tuntemusta valtionhallinnossa keskeisenä ohjausasiakirjana.
Talousarvion noudattamisen tarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti:
−
−
−
−
−
−
−
−

7.5

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

Valtion riskien hallinta ja sisäinen valvonta

Uusien digitaalisten tekniikoiden käyttö, käyttöönotto ja hyödyntäminen sekä nopeat toimintaympäristön muutokset
tieto- ja viestintäteknologiassa edellyttävät nopeita ratkaisuja, selkeitä toimintamalleja ja vastuunjakoa ja tulevan tilanteen ennakointia. Nykyisen ohjausmallin ongelmana on, ettei sillä pystytä vastaamaan riittävän nopeasti ja ajantasaisesti esille tuleviin haasteisiin ja riskeihin, jotka uusien menetelmien ja tekniikoiden myötä kasvavat sekä todennäköisyydeltään että olennaisuudeltaan. Uudet tekniikat ja menetelmät tuovat mukanaan myös merkittäviä ja uudenlaisia
riskejä sekä uhkia muun muassa tieto- ja kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyen. Näiden riskien hallinta on jatkossa
entistä tärkeämpää.
Myös valtionhallinnon niukkenevat resurssit muodostavat monenlaisia riskejä digitaalisen kyvykkyyden kannalta. Tietoja viestintäteknologian hyödyntämisen kannalta hallinto kärsii osaamisen epätasaisesta jakautumisesta. Hallinnon mahdollisuudet uudistaa osaamistaan laajasti ovat rajalliset. Jos resursointia tai mahdollisia puutteita nykyisessä osaamisessa yritetään korjata ulkoistamalla, on olemassa riski, että ulkoistetaan vääriä asioita tai väärällä tavalla.
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Valtionhallinto on enenevissä määrin riippuvainen tieto- ja viestintäteknologiasta, ja lähes kaikki valtionhallinnon toiminnot hoidetaan digitaalisia menettelyjä ja tekniikoita käyttäen. Tarkastuksessa on ilmennyt, että järjestelmiä siirretään keskeneräisenä tuotantoon, mikä ilmenee muun muassa kontrollien keskeneräisyytenä. Samoin eräänä riskinä on
valtionhallinnon osaaminen ja kyky tilata suuria tietojärjestelmähankkeita sekä valvoa niiden toteutusta, mikä voi käydä
ilmi muun muassa tietojärjestelmän käyttöönoton olennaisena viivästymisenä, kustannusarvion merkittävänä ylityksenä sekä järjestelmän osittaisena vanhanaikaisuutena jo käyttöönottohetkellä.
Virastokohtaisessa tarkastuksessa läpikäydään aina valtion taloudenhoidon keskeiset tietojärjestelmät, ja tarkastusta
suunnataan vuosittain olennaisimpiin tietojärjestelmiin.

7.6

Avoimuusrekisterin ylläpito- ja valvontatehtävä tarkastusvirastolle

Avoimuusrekisterin perustaminen oli yksi pääministeri Marinin hallitusohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi. Tarkastusvirastoa tullaan esittämään rekisterinpitäjäksi ja toimintaa valvovaksi viranomaiseksi.
Keväällä 2020 valtioneuvosto asetti parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan avoimuusrekisteriä, ja ryhmän mietintö valmistui 2.12.2021. Työryhmä ehdottaa erillisen, vuoden 2023 loppupuolella voimaan tulevan avoimuusrekisterilain säätämistä ja avoimuusrekisterin perustamista.
Avoimuusrekisteriin rekisteröitäisiin tietoja oikeushenkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien toteuttamasta vaikuttamistoiminnasta, joka kohdistuu eduskuntaan, ministeriöihin ja valtion virastoihin. Samoin vaikuttamistoimintaan
liittyvä ammattimainen neuvonta eli esimerkiksi vaikuttajaviestintätoimistojen työ tulisi rekisteröitäväksi toiminnaksi.
Oikeushenkilöiden tai yksityisten elinkeinonharjoittajien tulisi rekisteröityä, kun ne aloittavat ammattimaisen ja pitkäjänteisen vaikuttamistoiminnan. Tämän lisäksi kahdesti vuodessa – touko- ja marraskuussa – tulisi näiden toimijoiden
tehdä avoimuusrekisteriin toimintailmoitukset harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta tai vaikuttamistoiminnan neuvonnasta. Tiedot julkaistaisiin verkossa.
Toiminnan rekisteröimisen tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista
sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta. Lobbaus nähdään hyväksyttäväksi osaksi demokraattista järjestelmää, ja avoimuusrekisterillä tehdään tätä toimintaa avoimeksi.
Mietinnön mukaan tarkastusvirastosta tulisi avoimuusrekisterin ylläpitäjä ja jatkossa myös siihen liittyvien ilmoitusvelvollisuuksien noudattamisen valvoja. Tarkastusvirasto asettaisi myös avoimuusrekisterin toimintaan liittyvän neuvottelukunnan, jonka roolina olisi laatia hyvä edunvalvontatapa ja seurata muutoinkin lainsäädännön ja avoimuusrekisterin
toimivuutta.
Ennen avoimuusrekisterin käyttöönottoa vuonna 2023 tulee avoimuusrekisteri-tietojärjestelmä määritellä, kilpailuttaa,
rakentaa ja testata.

8

Valvontatoiminta: Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on poliittisesti riippumattomana toimijana uskottava ja tasapuolinen valvontaviranomainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa. Valvonnalla voidaan ehkäistä ja havaita puoluelain ja vaalirahoituslain vastaisia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa puolue- ja vaalirahoituksen tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Valvonta mahdollistaa epäasiallisen rahoituksen havaitsemisen.
Tehtävät jakaantuvat lainsäädännön perusteella ilmoitusten vastaanottamiseen ja julkaisemiseen, ilmoitusvelvollisille
viestimiseen, vastaanotettujen asiakirjojen oikeellisuuden varmentamiseen ja toimiin, joilla varmennetaan lainsäädännössä mainittujen rajoitteiden noudattamista. Asiakirjahallintoon ja ilmoitusten julkaisemiseen liittyvät tehtävät toteutetaan tätä varten rakennetussa tietojärjestelmässä.
Vaali- ja puoluerahoituksen valvontatehtävä on vakiintunut osaksi tarkastusviraston toimintaa. Tehtävä on puoluelaissa
säädetyiltä osin luonteeltaan pysyvä ja edellyttää vakinaisia resursseja. Vaalirahoituslaissa säädetyiltä osin tehtävä on
vaalikohtainen, mutta prosessina säännöllisesti toistuva. Jälki-ilmoitusmenettelyyn liittyvät tehtävät edellyttävät resursseja vaalittominakin vuosina.
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Valvonnan kohdentaminen

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

8.2

Kehittämisen painopisteet

Oikeusministeriön asettama puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön kehittämistyöryhmä aloitti työskentelynsä vuonna
2019 ja sen toimikausi kestää joulukuuhun 2021. Työryhmässä tarkastusvirastolla on kaksi pysyvän asiantuntijan paikkaa. Kehittämisessä huomioidaan mahdolliset lainsäädäntömuutokset. Valvonnassa käytettävä tietojärjestelmä uudistetaan siten, että vuonna 2025 samanaikaisesti toteutuvat alue- ja kuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset voidaan vastaanottaa. Puolueiden ja piirijärjestöjen tarkastaminen perustuu mahdollisimman pitkälti sähköisiin aineistoihin.

8.3

Puolue- ja vaalirahoituksen valvontasuunnitelma vuosille 2022–2026

Valvontakertomuksien sisällöstä ja aikataulusta on olennaisilta osin säädetty puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa. Lainsäädännön edellyttämät raportointivaatimukset täytetään. Raportoinnissa pyritään tuomaan esiin näkemyksiä lainsäädännön toimivuudesta.
Eduskunnalle raportoidaan vaalirahoituslain nojalla seuraavasti:
−
−
−
−
−
−

Kuntavaaleista 2021 raportoidaan helmikuussa 2022
Aluevaaleista 2022 raportoidaan syyskuussa 2022
Eduskuntavaaleista 2023 raportoidaan joulukuussa 2023
Presidentinvaaleista 2024 raportoidaan syyskuussa 2024
Europarlamenttivaaleista 2024 raportoidaan helmikuussa 2025
Alue- ja kuntavaaleista 2025 raportoidaan joulukuussa 2025.

Eduskunnalle raportoidaan puoluelain nojalla seuraavasti:
−
−
−
−
−
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Vuoden 2021 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2022
Vuoden 2022 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2023
Vuoden 2023 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2024
Vuoden 2024 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2025
Vuoden 2025 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2026.

Tarkastustoiminnan jälkiseuranta

Jälkiseurannan avulla selvitämme, mihin toimiin tarkastuskohde on ryhtynyt johtopäätöstemme ja suositustemme perusteella ja ovatko nämä toimet käsityksemme mukaan riittävät korjaamaan tarkastuksessa havaitut epäkohdat. Arvioimme seurannan avulla, millaisia tarkastustoimia meidän tulisi jatkossa asiaan kohdentaa.
Pyrimme jälkiseurannan avulla edistämään kannanottojemme huomioimista sekä antamiemme suositusten toimeenpanoa. Tämä tukee strategiamme tavoitetta vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja tuottaa tarkastustietoa, jota käytetään valtionhallinnon toiminnan kehittämiseen. Jälkiseurannalla osoitamme tarkastuskohteelle ja sitä ohjaavalle ministeriölle,
että seuraamme sen tekemiä toimenpiteitä ja olemme kiinnostuneet tarkastetun asiakokonaisuuden tilasta myös varsinaisen tarkastuksen jälkeen.
Jälkiseuranta tuottaa myös tietoa oman toimintamme suunnittelua varten. Suunnittelua palvelee esimerkiksi tieto siitä,
mikä on tarkastuskohteen tila ja missä määrin tarkastuskohde on toteuttanut antamiamme suosituksia.

9.1

Jälkiseurantojen toteutus ja raportointi suunnittelukaudella

Tarkastusohjeemme mukaisesti jälkiseuranta tehdään niistä tarkastuksista, joista on annettu tarkastuskertomus. Jälkiseuranta toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tarkastuksen yhteydessä laadimme jälkiseurantasuunnitelman, jossa määritellään jälkiseurannan laajuus ja ajankohta. Myöhemmässä vaiheessa, yleensä 2–3 vuotta tarkastuksen jälkeen,
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toteutamme jälkiseurannan ja sen raportoinnin. Jälkiseurannan ajankohtaa päätettäessä arvioimme, miten laajoja toimia ja muutoksia tarkastuksen kannanotoissa edellytetään ja kuinka kauan näiden toimien toteuttaminen tai aloittaminen voisi kestää.
Jälkiseurantaraportit koskevat yhteisen tarkastusprosessimme alaisia tarkastuksia eli finanssipolitiikan tarkastuksia, tilintarkastuksesta erillisiä laillisuustarkastuksia, tuloksellisuustarkastuksia sekä useita tarkastuslajeja soveltavia monilajitarkastuksia. Tilintarkastus on muista tarkastuslajeista erillinen kokonaisuus ja siihen liittyvä jälkiseurantatyö toteutetaan osana viraston tilintarkastusta.
Jälkiseurantaraporteissa toteamme, onko antamamme suositukset toteutettu, ja arvioimme, onko toteutetut toimet
riittäviä tarkastuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Raportissa toteamme myös, mitkä ovat jatkotoimemme
jälkiseurannan perusteella. Emme jatka jälkiseurantaa, jos katsomme, että epäkohdat on riittävässä määrin korjattu.
Jälkiseurantaa voidaan kuitenkin jatkaa, jos emme ole saaneet riittävää tietoa epäkohtien korjaamisesta. Päätelmänämme voi olla myös esitys uuden tarkastuksen aloittamiseksi aiheesta.
Jokaiselle jälkiseurannalle on osoitettu vaikuttavuusjohtaja, joka hyväksyy jälkiseurannan toteuttamisen laajuuden ja
lopullisen jälkiseurantaraportin. Vaikuttavuusjohtajat vastaavat jälkiseurantojen laadunvalvonnasta.
Jälkiseurannan toteutuksessa noudatetaan viraston laatimia tarkastusohjeita. Jälkiseurannat toteutetaan pääsääntöisesti jälkiseurantasuunnitelmien mukaisesti, mutta näistä voidaan poiketa vaikuttavuusjohtajan päätöksellä perustelluista syistä. Esimerkiksi jälkiseurannan ajankohtaa voidaan muuttaa, mikäli se on tarkastettavan asiakokonaisuuden
kannalta tarkoituksenmukaista.
Tavoitteenamme on toteuttaa suunnittelukaudella tähän mennessä laadittujen jälkiseurantasuunnitelmien mukaiset
jälkiseurannat ja raportoida niistä. Vuosille 2022–2024 on tähän mennessä suunniteltu toteutettavaksi yhteensä 35 jälkiseurantaa. Jälkiseurantojen määrä tarkastuskaudella vuosille 2024–2026 tarkentuu valmistuvien tarkastusten ja niistä
laadittavien jälkiseurantasuunnitelmien mukaisesti.
Tarkastuskertomuksen nimi ja numero

Jälkiseurantaraportin
suunniteltu valmistumispvm

Kybersuojauksen järjestäminen 16/2017 (tuloksellisuustarkastuskertomus)
Jälkiseurannan jatkoseuranta

16.1.2022

Laajakaistarakentamisen tukeminen 8/2016 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

24.1.2022

Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt – Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman
hankkeiden meta-arviointi 15/2019 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

30.1.2022

Kotoutumiskoulutus 15/2018 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.3.2022

Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi 7/2019
(tuloksellisuustarkastuskertomus)

15.2.2022

Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet 5/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

28.2.2022

Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia 3/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.5.2022

Talousarvion yhtenäisyys 11/2020 (laillisuustarkastuskertomus)
Jatkoseuranta, ensimmäinen jälkiseurantaraportti valmistunut 1.9.2021

30.6.2022
(jatkoseuranta)

Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen 9/2019 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

28.10.2022

Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus
8/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) (Kertomus on salassa pidettävä)

31.10.2022

Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittaminen ja kuntakorvausjärjestelmän
kehittäminen 2/2018 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.12.2022

Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa 17/2019
(finanssipolitiikan tarkastus)

31.12.2022

Yhteishankintojen toteuttaminen 10/2020 (laillisuustarkastuskertomus) (monilaji)

31.12.2022
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Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt
11/2019 (laillisuustarkastuskertomus)

31.12.2022–2023

Olympiastadionin perusparannus 1/2021 (laillisuustarkastuskertomus)

15.1.2023

Ammatillisen koulutuksen reformi 2/2021 (monilaji)

31.1.2023

Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta 14/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

1.2.2023

Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus 2/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

20.2.2023

Liikenneverkon elinkaaren hallinta 12/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

30.4.2023

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys
lainvalmistelussa 1/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.5.2023

Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta
ohjelmakaudella 2014–2020 6/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.5.2023

Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien kohdentuminen ja
hallinnointi epidemian alkuvaiheessa 13/2021 (laillisuustarkastuskertomus)

15.6.2023

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus – Ohjaus ja tuloksellisuus 6/2021 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

30.6.2023

Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset 3/2021 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

30.6.2023

Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen
perusopetuksen ohjausjärjestelmässä 5/2021 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

1.9.2023

Valtion velanhallinta 12/2021 (monilajitarkastus, tuloksellisuustarkastus ja tilintarkastus)

30.9.2023

Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona 13/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) (monilaji)

30.11.2023

Huoltovarmuus ja sen turvaaminen covid-19-pandemian aikana 10/2021
(monilaji: tuloksellisuus- & laillisuustarkastus)

30.11.2023

Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset 4/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.12.2023

Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019 7/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus)

31.12.2023

Kilpailulain toimeenpano 4/2021 (laillisuustarkastus)

31.12.2023

Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen 9/2020 (finanssipolitiikan tarkastus)

31.12.2023

Valtiontalouden kehysjärjestelmän toimivuus – Järjestelmällä voidaan rajoittaa menoja, mutta rinnalle tarvitaan muitakin finanssipolitiikan sääntöjä 8/2021 (finanssipolitiikan tarkastus)

31.12.2023

Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa 9/2021 (tuloksellisuustarkastus)

31.5.2024

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta 7/2021 (tuloksellisuustarkastus)

31.5.2024

14.12.2021
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Tarkastus- ja valvontatoiminnan digitalisaatio

Yhteiskunnan ja hallinnon digitalisoituminen sekä digitaalisten teknologioiden ja datan hyödyntäminen asettaa useita
vaatimuksia myös tarkastusviraston ydintoiminnalle. Strategiassamme digitalisaatio on tunnistettu asiana ja ilmiönä,
joka tulee huomioida toiminnan kehittämisessä. Tämän mukaisesti käynnistimme digitalisaation kehittämisohjelman
vuonna 2021. Ohjelman tavoitteena on turvata omassa toiminnassamme pidemmän ajan edellytykset digitalisaatiolle
ja datan hyödyntämiselle sekä tehostaa ja laajentaa tiedon sekä analytiikan hyödyntämistä tarkastustoiminnassa sekä
tarvittaessa ottaa käyttöön uusia teknologioita tukemaan tarkastusprosesseja. Laaja-alainen digitaalinen kehitystyö tukee sitä, että toimintamme on tehokasta, se täyttää tarkastustyön vaatimukset ja on vaikuttavaa.
Vahvistamme viraston digitaalista perustaa kattaen tehokkaan tiedonhallinnan, teknisen arkkitehtuurin sekä tarvittavat
rakenteet ja työkalut toimintamme digitaaliselle kehittämiselle. Tämä työ on aloitettu vuoden 2021 aikana ja sitä jatketaan suunnittelukaudella.

10.1 Kehitämme tiedolla johdettua tarkastustoimintaa
Tavoitteenamme on aidosti virtaviivaistaa keskeiset tarkastusprosessit ja niihin liittyvät tukiprosessit alusta loppuun.
Virtaviivaistaminen suunnitellaan ja toteutetaan asteittain.
Tilintarkastukselle otetaan suunnittelukauden aikana käyttöön uusi tietojärjestelmä, jonka tavoitteena on tukea tarkastuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä auttaa tarkastuksen ohjauksessa ja laadunvalvonnassa. Tietojärjestelmän
käyttöönoton odotetaan tehostavan tarkastuksen eri vaiheita ja lisäävän prosessin läpinäkyvyyttä ja tiedonkulkua.
Laajennamme data-analytiikan työkalujen käyttöönottoa tarkastuksissamme. Tulemme esimerkiksi hyödyntämään
tekstianalytiikkaa tarkastustyössä, jossa on tarvetta luokitella aiheita ja tietoja suurista tekstimassoista.

10.2 Vahvistamme tiedon- ja datanhallinnan kehittämistä sekä digitalisoinnin teknistä perustaa
Kehitämme edelleen tietoarkkitehtuuriamme, joka tukee tiedon tehokasta hyödyntämistä tarkastustoiminnassa ja hallinnollisissa prosesseissa. Se auttaa omaa ja sidosryhmien tiedon hyödyntämistä tukemalla tiedon käsittelyn läpinäkyvyyttä, eettisyyttä ja lainmukaisuutta.
Rakennamme teknologia-arkkitehtuuria, joka on eri teknologioiden, rakenteiden ja infrastruktuurin muodostama kokonaisuus. Tavoitteenamme on varmistaa VTV:n teknologia-arkkitehtuurin eheys sekä tuottaa tarkastustoimintaa tukevia
teknisiä ratkaisuja kustannustehokkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Vuonna 2022 laajennamme kehittämämme tietovarastoratkaisun käyttöä tarkastustoiminnassa, mikä mahdollistaa tarkastuksen tietoaineistojen yhtenäisen käsittelyn ja laajemman hyödyntämisen.
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Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta VTV pystyy työssään hyödyntämään muiden tarkastusvirastojen
kokemuksia ja jakamaan osaamista. Tämä tukee ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan tehokasta toteuttamista ja kehittämistä ja luo siten edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävälle uudistumiselle kansallisesti ja kansainvälisesti.
Painopisteet VTV:n kansainvälisessä tarkastusyhteistyössä suunnitelmakaudella 2022–2026 ovat:
−
−
−
−

tarkastustyön vaikuttavuus sekä ylimpien tarkastusviranomaisten rooli julkishallinnon uudistusten ja kestävän
taloudenhoidon edistämisessä
digitalisaatio ja data-analytiikka
YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet
ympäristötarkastus.

VTV osallistuu näitä painopisteitä koskeviin yhteistyöprojekteihin silloin, kun osallistuminen tukee viraston oman toiminnan tehokasta toteuttamista. Lisäksi VTV jakaa eri keinoin tietoa ja kokemuksia ulkoisen tarkastuksen yhteiskehittämisen periaatteen mukaisesti. Kansainvälinen yhteistyö toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ilmastoystävällisesti hyödyntäen mahdollisimman paljon esimerkiksi etäosallistumista.
VTV:n kansainvälisen yhteistyön ydintehtäviin kuuluu ulkoisen tarkastuksen standardien ja ohjeistuksen (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements) kehittäminen. Tähän työhön osallistutaan ylimpien tarkastusviranomaisten
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kansainvälisessä kattojärjestössä INTOSAIssa (International Organization for Supreme Audit Institutions). Tarkastusvirasto osallistuu myös Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisen tarkastuksen ja riippumattoman finanssipolitiikan valvonnan kansainväliseen tarkastus- ja valvontayhteistyöhön sekä toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallisena yhteistyöviranomaisena.
VTV osallistuu EUROSAIn (Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten yhteistyöjärjestö, European Organisation of Supreme Audit Institutions) ympäristötarkastuksen, tarkastusetiikan ja IT-tarkastuksen työryhmiin.
Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii vuosina 2020–2025 INTOSAIn ympäristötyöryhmän (Working Group on Environmental Auditing, WGEA) puheenjohtajana. Tarkastusvirastossa toimii tämän INTOSAIn suurimman työryhmän (76 osallistujamaata) sihteeristö, joka vastaa työryhmän käytännön asioista sekä työohjelman toimeenpanosta. VTV:n toiminnan kannalta tärkeitä ovat myös ne INTOSAIn työryhmät, joiden aiheita ovat julkisen velan tarkastus, Big Data, rahoitusmarkkinat ja sääntelyuudistukset, SDG-tavoitteet ja niiden indikaattorit sekä tieteen ja teknologian vaikutukset tarkastukseen.
EU-yhteistyön (EU Contact Committee) puitteissa VTV on puheenjohtajana finanssipolitiikan tarkastuksen verkostossa
ja osallistuu muun muassa pankkiunionityöryhmän toimintaan. Lisäksi tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä toimii pohjoismaisissa covid-19- ja ennakointiverkostoissa.
Tarkastusvirasto toimii ulkoisen tilintarkastajan tehtävissä Itämeren suojelukomissio HELCOMissa, Euroopan eteläisessä
observatoriossa ESOssa ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissa. Lisäksi VTV:llä on yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, EU:n komission ja OECD:n kanssa.

12

Tukipalvelut

Laadukkaasti ja tehokkaasti toimivilla tukipalveluilla luodaan osaltaan edellytykset Valtiontalouden tarkastusviraston
vaikuttavalle tarkastus- ja valvontatyölle. Tukipalveluiden selkeä vastuunjako, niiden tuottama ohjeistus ja asiantuntijapalvelut takaavat sen, että muun henkilöstön on mahdollista keskittyä viraston ydintoimintaan ja ulkoiseen vaikuttavuuteen. Tukipalvelut on organisoitu projekteiksi ja niiden vuosittaiset tavoitteet ja resurssit vahvistetaan projektisuunnitelmissa. Pysyväisluonteisia tukipalveluprojekteja ovat:
−
−
−
−
−
−
−
−

Henkilöstöpalvelut
Talous- ja raportointipalvelut
Viestintäpalvelut
ICT-palvelut sekä tietoturvallisuus ja tietosuoja
Analytiikkapalvelut
Asiakirjahallinto ja toimitilapalvelut
Hankinta- ja sopimuspalvelut
Assistenttipalvelut.

Tukipalvelut huolehtivat tarkastusviraston kirjanpitoyksikkötehtävien hoitamisesta. Osassa tukipalveluista, kuten henkilöstö-, talous- ja raportointipalveluissa toimitaan yhteistyössä Palkeiden kanssa ja toteutetaan hyväksytyn palvelusopimuksen mukaista työnjakoa vastuineen. Tarkastusviraston tukipalvelut tuottavat informaatiota tarkastusviraston johtamisen ja esimiestyön tueksi sekä tukevat oman työnsä kautta henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa tehtäväalueillaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tukipalveluita tuotetaan koko viraston käyttöön tukien henkilöstön ja viraston
toimintaedellytyksiä sekä työyhteisön toimintaa.
Tukipalveluiden tehtäviin kuuluu järjestää määrämuotoinen henkilöstö- ja talousraportointi sekä muut hallinnolliset
palvelut. Henkilöstö- ja talous- ja raportointipalvelut sekä hankinta- ja sopimuspalvelut varmistavat osaltaan sisäisen
valvonnan edellytysten toteutumisesta tarjoamalla ajantasaisen ohjeistusten tarkastusviraston henkilöstölle.
Tarkastusviraston viestintäpalvelut toteuttaa tarkastusviraston strategiaa tukemalla myönteistä sisäistä ja ulkoista organisaatiomielikuvaa sekä edistämällä tiedon jakamista. Viestinnän kanavat ja toimenpiteet valitaan ja sisällöt toteutetaan kohderyhmälähtöisesti. Viestintäpalvelut tarjoaa myös käännös- ja termipalveluja kielilain vaatimusten toteuttamiseksi ja kansainvälisen yhteistyön tueksi. Työyhteisöviestinnän avulla tuetaan henkilöstön tiedonsaantia ja tuetaan
työn tekemistä yhdessä strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
Tarkastusviraston ICT-palveluiden tavoitteena on, että henkilöstöllä on käytössään tehokkaasti toimivat henkilökohtaiset tietotekniikan työvälineet, virastolla on käytössä toimivat alustat tiedon käsittelyä ja viestimistä varten ja toimistolla
on työpisteillä ja neuvottelutiloissa tarpeita vastaavat tekniset ratkaisut. Tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehditaan varautumalla, ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilöstöä sekä antamalla asiantuntijatukea projekteille.
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Analytiikkapalveluiden avulla kehitetään tarkastusviraston tiedolla johtamisen ratkaisuja sekä tarkastus- ja valvontatoiminnassa tarvittavien menetelmien ja välineiden käyttöönottoja sekä ylläpitoa.
Asiakirjahallinto kehittää sähköisiä palveluitaan ja tukee henkilöstöä palveluiden käytössä. Kaikissa ICT-palveluissa huomioidaan meneillään olevat hybridityön vaatimukset. Assistenttipalvelut varmistavat, että tarkastus- ja valvontatoiminnassa sekä tarkastusviraston johdolla on asiantunteva hallinnollinen ja tarkastuksen tuki käytössään eri projekteissa.
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Henkilöstöpolitiikan kehittämisen painopisteet

Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka perustuu VTV:n arvoihin, ja sillä toteutetaan VTV:n strategiaa. Henkilöstöpolitiikka muodostaa periaatteet henkilöstöasioiden hoitamisen lähtökohdiksi ja kertoo viraston henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteet. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

13.1 Rekrytoinnit
Viraston henkilöstön ikärakenne painottuu voimakkaasti vanhempiin ikäluokkiin. Tulevien vuosien eläköityminen on yksi
keskeinen henkilöstösuunnitteluun vaikuttava asia. Eläköitymisten seurauksena avautuvia virkoja on täytettävä tai työtehtäviä organisoitava uudelleen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä organisaation tehtävien kannalta keskeisen osaamisen siirtämiseen, täytettävien virkojen osaamistarpeiden määrittelyyn, tehtävänkuvien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja tarvittavan uuden henkilöstön rekrytointiin. Tarkastusviraston henkilöstösuunnittelun ja uusien rekrytointien
lähtökohtana ovat strategiset osaamistarpeet. Periaatteena on, että ulkoisilla rekrytoinneilla täytetään sellaisia osaamistarpeita, joita ei voida hoitaa henkilöstökoulutuksella, sisäisillä tehtäväkierroilla tai tehtävien uudelleenjärjestelyllä.

13.2 Osaamisen kehittäminen
Tarkastusviraston menestyksekäs toiminta on ennen kaikkea kiinni siitä, että tarkastusvirastossa on osaava, hyvinvoiva,
motivoitunut ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä henkilöstö. Osaamisen johtamiseen kuuluvat jokaisen kanssa vuosittain käytävät osaamiskeskustelut ja niiden pohjalta toteutettavat osaamisen kehittymistä tukevat toimenpiteet. Jokainen virastolainen vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Osaamisen kehittämisessä painopiste on siirtynyt entistä voimakkaammin yksittäisistä, kertaluonteisista koulutuksista jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, jossa osaaminen kehittyy kaikissa työuran vaiheissa. Keskeisenä osaamisen kehittämisen muotona on työssä oppiminen eri projekteissa työskentelemällä ja oman osaamisen jakaminen.
Henkilöstön osaamisen hallinnan ja työssä onnistumisen tukemisessa korostuvat jatkuva keskustelu tavoitteista ja kehittymisestä, palautteen antaminen sekä valmentava työote. Osaamisen hallinnan ja osaamiskeskustelujen tueksi käyttöönotetun Osaava-järjestelmän tehokas hyödyntäminen ja käytön laajentaminen on yksi keskeinen tavoite.

13.3 Työhyvinvointi
Henkilöstön motivaatio ja hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa. Virastossa laaditaan vuosittain työhyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan työhyvinvoinnin painopistealueet. Valtionhallinnon yhteinen henkilöstötutkimus VMBaro toteutetaan vuosittain siten, että joka toinen vuosi tulosten analysoinnin pohjalta valitaan henkilöstön kanssa yhteistyössä
työhyvinvoinnin painopistealueet ja suunnitellaan konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Joka toinen vuosi kyselyn tuloksilla seurataan, onko toteutetuilla toimenpiteillä saatu aikaan toivotut vaikutukset.
VMBarosta saatavaa tietoa tuetaan Fiilismittarilla. Fiilismittauksessa vastataan säännöllisesti eri väitteisiin, jotka muodostuvat työhyvinvoinnin painopistealueista. Fiilismittari antaa johdolle, esimiehille, henkilöstöpalveluille sekä koko
henkilöstölle tärkeää reaaliaikaista tietoa muun muassa henkilöstön työssä viihtymisestä ja siitä, miten valitut työhyvinvoinnin painopistealueet kehittyvät vuoden aikana.
Työpaikkaselvitys toteutetaan työterveyshuollon toimesta kolmen vuoden välein, ja seuraavan kerran se tehdään keväällä 2022. Työpaikkaselvitys on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa, ja sillä arvioidaan työn ja työpaikan olosuhteiden
terveellisyyttä ja turvallisuutta.
VTV:llä on käytössä henkilöstön työkykyä ja suoriutumista tukemaan aktiivisen tuen toimintamalli, kriisiopas erilaisten
kriisien varalle, ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisystä ja käsittelystä sekä toimintaohje
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päihdeongelmatilanteissa. Toimintamallit on päivitetty ja ensi vuonna kiinnitetään erityistä huomiota niiden tunnetuksi
tekemiseen ja soveltamiseen.
Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.
Henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon ja henkilöstöjärjestöjen kvartaalitapaamisissa. Seurannassa ja arvioinnissa tarkastellaan kaikkia henkilöstöpolitiikan teemoja.
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Osaamisen kehittämisen painopisteet

Osaamisen kehittäminen on nostettu strategiakauden yhdeksi painopisteeksi. Toimintaympäristön muutokset ja tarkastusalan vaatimukset siirtävät osaamisen kehittämisen painopistettä kohti laajempia ja monipuolisia osaamispolkuja.
Tarkastusviraston 12 kriittistä osaamisaluetta ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analytiikka- ja aineisto-osaaminen
Julkishallinnon tuntemus
Julkisen talouden osaaminen
Riskien hallinnan osaaminen
Tietojärjestelmä- ja digitalisaatio-osaaminen
Tarkastusosaaminen
Vaikuttamis- ja verkosto-osaaminen
Projektityön osaaminen
Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot
Valmentavan johtamisen taito
Systeemiajattelun taito
Strategisen ajattelun ja toiminnan taito.

Kriittisiä osaamisalueita käytetään kehikkona henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Vuonna 2022 virastotason osaamisen kehittämisen painopisteenä ovat
−
−
−

digikyvykkyyden kehittäminen, johon sisältyy muun muassa analytiikka- ja aineisto-osaamisen sekä tietojärjestelmä- ja digitalisaatio-osaamisen kehittäminen
tarkastusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
projektityön osaamisen syventäminen

14.1 Digikyvykkyyden kehittäminen
Teknologia kehittyy nopeasti, minkä ansiosta voimme kehittää uudenlaisia toimintamalleja niin tarkastustyöhön kuin
koko tarkastusviraston toimintaan. Tavoitteenamme on kehittää osaamistamme muun muassa niin, että pystymme
hankkimaan, yhdistelemään ja hyödyntämään tarkastustyössä uudenlaisia tietoaineistoja. Tarvitsemme uudenlaista
osaamista datan käsittelyn ja analysoinnin automatisointiin. Myös tiedonhallintaan liittyvä osaaminen korostuu tulevana vuonna.
Tarkastusympäristön digitalisoituminen edellyttää meiltä entistä parempaa ymmärrystä tietojärjestelmien toimintaperiaatteista sekä niiden hallintaan liittyvistä prosesseista, kontrolleista ja riskeistä. Meillä on tarve tuntea entistä paremmin myös toimintojen ja palveluiden digitalisoimisessa käytetyt periaatteet, menettelyt ja tekniikat.

14.2 Tarkastusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
Uudenlaisen osaamisen kehittämisen lisäksi on edelleen tärkeää ylläpitää viraston laajaa ja monipuolista tarkastusosaamista. Virasto tarjoaa sekä tarkastustoimintaan yleisesti liittyvää koulutusta että tarkastuslajikohtaista koulutusta. Myös
tarkastuslajikohtaisilla verkostoilla on tärkeä rooli yhteisöllisen oppimisen ja osaamisen jakamisen edistämisessä. Tarkastustyöhön liittyvät koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä viraston tarkastuslajivastaavien kanssa.
Lisäksi tarkastusviraston tarkastajia kannustetaan jatkossakin suorittamaan työn ohella tarkastusalan kotimaisia ja kansainvälisiä auktorisointeja.
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14.3 Projektityön osaamisen syventäminen
VTV on projektiorganisaatio, jossa kaikki työ tehdään projekteissa. Panostamme edelleen tiimityö- ja projektinhallintataitojen kehittämiseen. Kehitämme erityisesti projektipäälliköiksi tai projektitiimien vetäjiksi erikoistuvien henkilöiden
osaamista. Projektityön osaamisessa painottuvat erityisesti projektinhallinta, töiden suunnittelu ja johtaminen, raportointi sekä ihmisten johtaminen.

14.4 Työssä oppiminen korostuu osaamisen kehittämisessä
Osaamisen kehittäminen ei tarkoita enää vain yksittäisiä, kertaluontoisia koulutuksia. Näkökulma on siirtymässä entistä
voimakkaammin siihen, että oppiminen jatkuu läpi koko työuran ja osaaminen kehittyy eri työtehtävissä kaikissa työuran vaiheissa. Tavoitteenamme on tukea ja tehostaa työssä oppimista ja löytää siihen uusia muotoja ja toimintamalleja.
Samalla kehitämme henkilöstömme valmiuksia antaa ja vastaanottaa palautetta luontevana osana arjen työtä. Tiimimuotoisessa työskentelyssä työssä oppimista tukevat niin muilta oppiminen kuin oman ammattitaidon jakaminen.
Viraston koulutusten osalta painotetaan monipuolisia ja monimuotoisia oppimistapahtumia ja -muotoja, esim. opintopiirejä ja verkko-oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Osa koulutuksista järjestetään eOppivan avulla.
Vuoden 2022 aikana virastossa otetaan käyttöön Osaava-tietojärjestelmä tavoitteiden asettamiseen ja toimeenpanoon,
osaamisen hallintaan sekä jatkuvaan keskusteluun. Osaava järjestelmänä tukee valmentavaa työotetta ja vuorovaikutusta viraston toiminnassa.

15

Vaikuttavuustavoitteet ja tulostavoitteet

Valtiontalouden tarkastusviraston tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava. Tarkastusvirasto tarkastelee vaikuttavuuttaan seuraamalla tarkastussuositusten ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan kannanottojen toteutumista, pyytämällä säännöllisesti sidosryhmien näkemyksiä toiminnastaan sekä seuraamalla tulostavoitteiden saavuttamista. Tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:
Valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee
Vaikutamme valtion taloudenhoidon tuloksellisuuteen käymällä tarkastustietoon perustuvaa dialogia valtioneuvoston,
muiden ohjaustahojen ja päätöksiä toimeenpanevan hallinnon kanssa.
Luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee
Vaikutamme tarkastustoiminnallemme siihen, että päätöksenteon pohjana oleva valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon tietoperusta on luotettava ja hyvälaatuinen.
Luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu
Vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalaisen yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat
suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi.
Julkisen talouden hoito on kestävää
Vaikutamme siihen, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti, pitkän aikavälin kestävyys huomioiden. Finanssipolitiikka on sääntöjenmukaista ja toimien mitoitus on suhdanteita tasaavaa.
Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu seuraavat kuusi tulostavoitetta. Tulostavoitteissa onnistuminen luo edellytykset ja perustan toiminnan vaikuttavuudelle.
1. Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja olennaista tietoa
Ajankohtaista ja olennaista tietoa tuotetaan vaikuttavuustavoitteidemme mukaisista alueista. Tavoitteenamme on vaikuttaa koko tarkastusprosessin ajan. Tiedämme, milloin ja millaisiin asioihin VTV:n kannattaa tarttua ja suunnata tarkastusta. Tuottamamme tieto ja suositukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja meiltä pyydetään monipuolisesti asiantuntijatietoa ja näkemyksiä.
Mittarit: Tarkastussuunnitelman toteutuminen, sidosryhmäkyselyt 2015 ja 2019, palautekysely 2020, suositusten toimeenpanoprosentti, lausuntojen ja kuulemisten määrät, ulkoisten verkkosivujen kävijämäärät, blogien ja katsausten
lukijamäärät, Twitterin kohderyhmien sitoutumisaste
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2. Kannanottomme on huomioitu finanssipolitiikan valmistelussa ja päätöksenteossa
Finanssipolitiikan valvonnalla tuottamamme arviointitieto ja kannanotot otetaan huomioon valtioneuvoston finanssipolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa sekä finanssipolitiikan valmistelussa, ja meiltä pyydetään monipuolisesti asiantuntijatietoa julkisen talouden hoidosta.
Mittari: Itsearviointi
3. Asiakkaamme arvostavat vuorovaikutustamme ja yhteistä dialogia
Ymmärrämme sidosryhmiemme toimintaa siten, että osaamme tarjoilla tarkastusten tulokset näiden tarvitsemalla tavalla. Tarkastuksen aikainen viestintä koetaan tarkastuskohteissa toimivaksi.
Mittarit: Sidosryhmäkysely 2019, palautekysely 2020, työryhmien osallistujamäärät
4. Monipuolistamme tiedonmuodostuksen menetelmiä
Vaikuttaaksemme paremmin otamme käyttöön uusia teknologioita ja hyödynnämme monipuolisia tiedonmuodostuksen keinoja. Toteutamme monilajitarkastuksia, jotta pystymme tuottamaan entistä monipuolisempaa tietoa päätöksentekijöille.
Mittarit: Uusien menetelmien käyttöönottojen määrä, monilajitarkastusten määrä, monilajitarkastusten suositusten
toimeenpanoprosentti
5. Osaaminen ennakoi ja vastaa toiminnan tarpeita
Toteutamme tehokkaasti strategisen osaamisen kehittämissuunnitelmaamme. Toteutamme viraston tavoitteiden
kanssa yhteensovitettuja henkilöstön yksilöllisiä tavoitteita tukevia kehittymissuunnitelmia ja siten kehitämme tarvitsemiamme tulevaisuuden taitoja ja osaamista.
Mittarit: Kriittisten osaamisalueiden henkilöstökysely ja osaamiskeskustelut
6. Tarkastusvirasto on toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö
Henkilöstömme kokee, että työyhteisömme on hyvinvoiva ja yhdessä toimiva. Tätä arvioidaan erityisesti henkilöstön
yhteistyön, motivaation, työkyvyn ja uudistumiskyvyn sekä esimiestyön ja johtamisen näkökulmista.
Mittarit: Henkilöstökysely ja sairaspoissaolojen määrä
Tulostavoitteiden edistymisestä ja toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti tilinpäätöksen yhteydessä.
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Johtamissitoumus
Sitoudumme toimimaan Valtiontalouden tarkastusviraston strategian arvojen mukaisella, johdonmukaisella, ennustettavalla ja kannustavalla tavalla. Tavoitteenamme on, että henkilöstöllä olisi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset
toteuttaa tarkastussuunnitelmaa. Sitoudumme johtamaan ja kehittämään vastuullamme olevaa tarkastus-, valvonta- ja
asiantuntijatoimintaa sekä työskentelemään yhdessä siten, että tarkastussuunnitelman tulostavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin saavuttaa.
Johdamme ihmisiä ja työtä asettamalla tavoitteet ja luomalla edellytykset tulosten saavuttamiselle. Toiminnallamme
tuemme toisiamme sekä muita johtamistehtävissä siten, että yhteisellä johtamisella luomme edellytyksiä tulokselliselle
ja vaikuttavalle ja laadukkaalle työlle, hyvälle työilmapiirille ja työyhteisön toimivuudelle.
Kannamme vastuumme koko viraston yhteisestä johtamisesta ja sen aktiivisesta kehittämisestä johtamisen eri foorumeilla sekä työjärjestyksen mukaisilla erityisillä johtamisen vastuualueillamme.
Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 2021
Matti Okko
pääjohtajan sijainen, johtaja

Jaakko Eskola
johtaja

Heli Mikkelä
johtaja

Pirkko Lahdelma
johtaja

Anna-Liisa Pasanen
johtaja

Heli Nikander
johtaja

Leena Juvonen
johtaja

Tuula Sandholm
johtaja

Riitta-Liisa Heikkilä
johtaja

Vesa Koivunen
apulaisjohtaja

Juhani Heimsch
ICT-päällikkö

Jaana Beversdorf
viestintäpäällikkö

Mari Eerikäinen
henkilöstöpäällikkö

Jenni Leppälahti
suunnittelupäällikkö

14.12.2021

Dnro D/677/00.01.02.01/2021 29 (33)

Liitteet

Liite 1: Finanssipolitiikan valvonnan suunnitelma 2022–2026
Finanssipolitiikan valvonnan perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että finanssipolitiikka edistää julkisen talouden
kestävyyttä ja sen valmistelu tarjoaa tähän hyvät edellytykset. Valvonnalla varmennetaan finanssipolitiikan tavoitteiden
asettamista sekä arvioidaan sääntöjen noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista. Valvonnalla varmennetaan myös
finanssipolitiikan pohjana käytettävien ennusteiden luotettavuutta. Yhtenä tavoitteena on edistää sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.
Finanssipolitiikan riippumattomasta valvontatehtävästä säädetään finanssipoliittisessa laissa (869/2012), valtioneuvoston asetuksessa julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014) sekä Euroopan unionin vakaussopimuksessa ja sen korjausmekanismin yhteisissä periaatteissa (KOM (2012) 342), EU:n budjettikehysdirektiivissä (2011/85/EU) ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) No 473/2013.
Finanssipolitiikan valvonnan suunnitelma esitetään erillisenä liitteenä tarkastusviraston tarkastussuunnitelman yhteydessä.

Säännölliset valvontatehtävät
Valvontatyö kohdennetaan ensisijaisesti säädöspohjaisiin tehtäviin. Niihin kuuluu arvio finanssipoliittisen lain ja sen nojalla annetun, julkisen talouden suunnitelmaa säätelevän asetuksen noudattamisesta, mikä pitää sisällään arvion julkisen talouden rahoitusasematavoitteiden saavuttamisesta. Tehtäviin lukeutuu myös finanssipoliittiseen lakiin sisältyvän
korjausmekanismin valvonta. Säädösperusteinen valvontatehtävä käsittää myös talouspolitiikan pohjana käytettyjen
makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuuden säännöllisen arvioinnin. Säännöllinen valvonta koskee julkisen
talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta sekä valtiontalouden kehysten noudattamista. Lisäksi valvonta tekee
arvion EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstön noudattamisesta.
Valvonta tekee julkisia arvioita ja kannanottoja finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamisesta, sääntöjen noudattamisesta, toimenpiteiden vaikutuksista sekä valtiovarainministeriön ennusteiden luotettavuudesta.

Toiminnan painopisteet ja raportointi suunnittelukaudella
Suunnittelukaudella painottuu menetelmien ja välineiden kehittäminen, ja tavoitteena on edelleen vahvistaa itsenäisen
analyysin osuutta raportoinnissa. Työssä hyödynnetään tarvittaessa myös ulkoisia tutkimustoimeksiantoja.
Finanssipolitiikan valvonnan toimintaa toteutetaan sekä jatkuvien että määräaikaisten projektien puitteissa. Luonteeltaan jatkuvia projekteja suunnittelukaudella ovat
−
−

−

Finanssipolitiikan valvonnan säännöllinen raportointi, jossa tuotetaan muun muassa eduskuntakertomukset ja
muita raportteja sekä valmistellaan eduskunnalle annettavat lausunnot.
IFI-yhteistyöverkostot-projekti, jossa toteutetaan kansainvälisissä verkostoissa tehtävät yhteistyö. Aktiivisia yhteistyöverkostoja ovat tällä hetkellä EU:n finanssipolitiikan valvojien EU IFI -verkosto, EU-komission vetämä
EUNIFI-verkosto, OECD:n vetämä Working Party of PBO and IFIs sekä Baltian ja Pohjoismaiden yhteinen IFI-verkosto. Kansainvälistä yhteistyötä tapahtuu jonkin verran myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän sekä European Fiscal Boardin aloitteesta.
IFI-toiminnan muut kehittämishankkeet -projekti, jonka puitteissa toteutetaan suuri osa IFI-toiminnan kehittämistyöstä. Projektissa kehitetään muun muassa talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalin mallintamista.

Lisäksi suunnittelukaudella toteutetaan ainakin kaksi määräaikaista projektia. Toinen niistä koskee julkisen talouden
makromallintamisen ja mikrosimuloinnin käytettävyyttä arviointityössä. Mikrosimulointia hyödynnetään vaalikauden
2019–2022 julkistaloudellisten tavoitteiden kannalta keskeisten hallituksen työllisyystoimien arvioinnissa. Toinen määräaikainen projekti koskee valtiovarainministeriön julkisen talouden ennusteiden luotettavuuden jälkikäteisarviointia.
Valtiovarainministeriön ennusteiden luotettavuudesta raportoidaan säännöllisesti noin kolmen vuoden välein. Seuraava, julkisen talouden ennusteisiin keskittyvä erillisraportti julkaistaan vuonna 2022.
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Säännöllisessä raportoinnissa hyödynnetään kehittämishankkeiden tuloksia. Finanssipolitiikan sääntöjen ja mitoituksen
kannalta keskeisen talouden tuotantokuilun arvioihin liittyvää epävarmuutta tuodaan esiin ja tarkastellaan vasten vaihtoehtoisten menetelmien antamia tuloksia. Vuonna 2022 tarkastusvirasto vakiinnuttaa tarkastusvirastossa kehitetyn
suhdannetilan vaihtoehtoisen kuvaustavan eli suhdannetilan lämpökartan ja siitä johdetun yhdistelmäindikaattorin
osaksi säännöllistä raportointia suhdannetilanteesta, finanssipolitiikan mitoituksesta sekä julkisen talouden rakenteellisesta rahoitusasemasta.
OECD:n toteuttamaa, vuonna 2021 valmistunutta ulkoista arviota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä toiminnon
eri osa-alueilla tulevina vuosina. Myös toiminnon itsenäisyyttä vahvistetaan.
Kansainvälisen toiminnan ja kehittämistyön painopisteiden valinnassa huomioidaan keskeiset toimintaympäristön tapahtumat. Ilmastonmuutoksen torjunnan finanssipoliittiset kytkökset tulee olemaan suunnittelukaudella yksi keskeinen
teema, joka voi heijastua myös finanssipolitiikan valvonnan työhön. Finanssipolitiikan valvonta jatkaa tilanteen mukaan
finanssipolitiikan EU-sääntöjen kehittämiseen kohdistuvan keskustelun virittämistä ja siihen osallistumista.
Vuonna 2022 on koronakriisin takia voimassa edelleen poikkeuslauseke, jonka myötä jäsenmaille sallitaan poikkeamat
EU:n säännöstön mukaisten finanssipoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän takia tarkastusvirasto sopeuttaa
edelleen vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan noudattamisen arvioinnin vallitsevaan tilanteeseen. Samalla varaudutaan siihen, että poikkeuslausekkeen voimassaolo loppuu vuoteen 2022.
Toukokuussa 2022 julkaistavan finanssipolitiikan valvonnan arvion aiheina on muun muassa kevään 2022 julkisen talouden suunnitelman sisällön arvio, julkisen velkasuhteen vakauttamistavoitteen etenemisen arvio sekä tilannearvio finanssipoliittisen sääntelyn tilanteesta matkalla normaalioloihin. Joulukuussa 2022 julkaistaan finanssipolitiikan valvonnan laajempi raportti eduskunnalle annettavana erilliskertomuksena. Vuoden 2022 lopussa annettavassa erilliskertomuksessa käsitellään säännöllisten aiheiden, kuten arvio kansallisten sääntöjen ja tavoitteiden saavuttamisesta talousarvioesityksen valossa sekä arvio ennusteiden realistisuudesta, lisäksi kootusti kuluvaa vaalikautta koskevat finanssipolitiikan valvonnan sekä tarkastuksen havainnot. Vaalikaudella valvonta- ja tarkastustyö on kohdistunut useaan Suomen
finanssipoliittisen kehikon eri osa-alueeseen, ja vuoden 2022 vaalikausiraportissa käsitellään finanssipoliittista kehikkoa
ja sen kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti.
Finanssipolitiikan valvonnan päähavainnot raportoidaan kahdesti vuodessa. Normaalitilanteessa keväällä tehtävä raportti keskittyy jälkikäteistarkasteluun vakaus- ja kasvusopimuksen ja menokehysten noudattamisesta, julkisen talouden suunnitelman laadintaan sekä ennusteiden realistisuuden arviointiin. Loppuvuonna eduskunnalle annettavassa erilliskertomuksessa arvioidaan julkisen talouden hoitoa, ennakoivasti vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä
kansallisten sääntöjen ja tavoitteiden saavuttamista talousarvioesityksen valossa.
Vuonna 2020 finanssipolitiikan valvontaan käytettiin runsaat 700 henkilötyöpäivää, mikä vastaa noin kolmen kokopäiväisen henkilön tehollista työpanosta. Luvussa ei ole mukana toiminnasta vastaavan johtajan työaika. Vuodelle 2021 on
odotettavissa työajan kasvu reiluun 900 henkilötyöpäivään. Tavoitteena suunnittelukaudella on tehollisen työpanoksen
maltillinen kasvu siten, että se asettuu minimissään 1000 henkilötyöpäivän tuntumaan.
Helsingissä 14.12.2021

Matti Okko
johtaja
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Liite 2: Määrärahakehyslaskelma 2022–2026

2020 TP
Talousarvio/määrärahakehys*
Siirtyy edelliseltä vuodelta
Käytettävissä olevat määrärahat yhteensä
Palkat ja palkkiot
Toimitilojen vuokrat
Muut toimintamenot
Käyttö yhteensä
Siirtyy seuraavalle vuodelle

2021 TA

2022 TAE

2023 TAE

2024 TAE

2025 TAE

2026 TAE

15 804 000 16 551 000 16 551 000 16 551 000 16 551 000 16 551 000 16 551 000
2 539 197 2 658 698 2 172 938 1 687 178 1 401 418 1 315 658 1 229 898
18 343 197 19 209 698 18 723 938 18 238 178 17 952 418 17 866 658 17 780 898
12 284 711 12 939 010 13 339 010 13 339 010 13 339 010 13 339 010 12 939 010
611 584
583 000
600 490
618 504
637 059
656 171
675 856
2 788 204 3 514 750 3 097 260 2 879 246 2 660 691 2 641 579 3 021 894
15 684 499 17 036 760 17 036 760 16 836 760 16 636 760 16 636 760 16 636 760
2 658 698 2 172 938 1 687 178 1 401 418 1 315 658 1 229 898 1 144 138
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Liite 3: Määrärahalaskelma (TTS-laskelma)

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2026

Päivitetty 29.10.2021

Tarkistetut suunnitelmatiedot
Vastuualue
Palkka- ja toimintamenot
VTV (siirtomääräraha 2 v.)

Palkkamenot
Toimintamenot
Toimintamenot mom. 21.40.01
tilinpäätös

2020

2021

TP

TA

2022

2022

TAE Muutos +/- €

-

2023

TTS 2023 Muutos +/- €

-

2024

TTS 2024 Muutos +/- €

-

2025

TTS 2025 Muutos +/- €

-

2026

TTS 2026 Muutos +/- €

15 804 000 16 551 000 16 551 000

0 16 551 000

0 16 551 000

0 16 551 000

0 16 551 000

0

12 284 711 12 939 010 13 339 010

400 000 13 339 010

0 13 339 010

0 13 339 010

0 12 939 010

-400 000

3 399 788

4 097 750

3 697 750

-400 000

3 497 750

-200 000

3 297 750

-200 000

3 297 750

0

3 697 750

400 000

15 804 000 16 551 000 16 551 000

- 16 551 000

- 16 551 000

- 16 551 000

- 16 551 000

-

Siirtyvä erä

15 684 499 17 036 760 17 036 760
2 539 197 2 658 698 2 172 938

- 16 836 760
-485 760 1 687 178

- 16 636 760
-485 760 1 401 418

- 16 636 760
-285 760 1 315 658

- 16 636 760
-85 760 1 229 898

-85 760

Käytettävissä määrärahaa yht.

18 343 197 19 209 698 18 723 938

- 18 238 178

- 17 952 418

- 17 866 658

- 17 780 898

-

0

700 000

0

- 17 336 760

-

Toimintamenojen käyttö/vuosi

Arvonlisäveromenot yht. (21.40.29)
Toiminta- ja alv-menot yhteensä
+/- Muutokset 2020–2026 yhteensä

591 052

650 000

750 000

16 275 551 17 686 760 17 786 760
-

-

-

100 000

750 000

- 17 586 760
-385 760

-

0

700 000

- 17 336 760
-685 760

-

-50 000

700 000

- 17 336 760
-535 760

-

-85 760

-

-85 760

Siirtomääräraha
Tarkastusviraston toimintamenoihin käytettäväksi tarkoitettu määräraha on budjetoitu siirtomäärärahaksi (2 v) aivan kuten valtion muidenkin virastojen toimintamenot. Valtion talousarviolain
mukaan siirtomääräraha voidaan kokonaan tai osaksi siirtää käytettäväksi tulo- ja menoarvioon ottamisvuotta seuraavien kolmen varainhoitovuoden aikana, jollei tulo- ja menoarviossa asianomaisen siirtomäärärahan kohdalla ole määrätty, että siirtomääräraha voidaan siirtää käytettäväksi vain seuraavan varainhoitovuoden aikana. Tästä syystä kehystaulukkoon on lisätty siirtomäärärahan luonteen takia sarake Toimintamenojen käyttö/vuosi. Varainhoitovuoden päätyttyä käyttämätön osa siirtomäärärahasta voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle käytettäväksi. Siirtomäärärahan siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Se on kyseisen tilikauden talousarviomeno, mutta liikekirjanpidon meno vasta todellisena käyttövuonna. Siirtomäärärahaa
voidaan siten käyttää useampi vuotisten hankkeiden toteuttamiseen.
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Liite 4: Henkilöstövoimavarakehys 2022–2026

Henkilöstövoimavarakehys

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Henkilöstökulujen ennuste (€)

12 657 522

12 614 966

12 368 586

12 245 915

12 108 464

12 148 785

Henkilöstökulujen ennuste pl. lomarahojen vaihdot (€)

12 492 974

12 450 971

12 207 795

12 086 718

11 951 054

11 990 851

Henkilöstökulujen tavoite (€)

12 939 010

13 339 010

13 339 010

13 339 010

13 339 010

12 939 010

281 488

724 044

970 424

1 093 095

1 230 546

790 225

Htv-ennuste (htv = 180 htp)

143,2

141,4

136,7

133,7

131,6

130,0

Htv-tavoite (htv=180 htp)

144,0

144,0

149,0

149,0

149,0

144,0

0,8

2,6

12,3

15,3

17,4

14,0

Työaikajakauma päätoiminnoittain, tavoite (%, htv): Tarkastus- ja
valvontatoiminta

50 % / 72 htv

50 % / 72 htv

50 % / 75 htv

50 % / 75 htv

50 % / 75 htv

50 % / 72 htv

Työaikajakauma päätoiminnoittain, tavoite (%, htv): Muu ydintoiminta

25 % / 36 htv

25 % / 36 htv

25 % / 37 htv

25 % / 37 htv

25 % / 37 htv

25 % / 36 htv

Työaikajakauma päätoiminnoittain, tavoite (%, htv): Tukitoiminta

25 % / 36 htv

25 % / 36 htv

25 % / 37 htv

25 % / 37 htv

25 % / 37 htv

25 % / 36 htv

100 % / 144 htv

100 % / 144 htv

100 % / 149 htv

100 % / 149 htv

100 % / 149 htv

100 % / 144 htv

1 % / 1 htv

1 % / 1 htv

1 % / 1 htv

1 % / 1 htv

1 % / 1 htv

1 % / 1 htv

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv): Johto

18 % / 19 htv

15 % / 15 htv

14 % / 14 htv

14 % / 13 htv

12 % / 12 htv

12 % / 11 htv

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv): Palvelutiimit

17 % / 34 htv

15 % / 31 htv

16 % / 32 htv

17 % / 32 htv

17 % / 32 htv

17 % / 32 htv

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv): Tarkastus- ja
valvonta-asiantuntijat

63 % / 89 htv

68 % / 94 htv

68 % / 90 htv

68 / 87 htv

69 % / 87 htv

69 % / 87 htv

100 % / 143 htv

100 % / 141 htv

100 % / 137 htv

100 % / 134 htv

100 % / 132 htv

100 % / 131 htv

2

2

1

3

0

0

Tavoite − Ennuste

Htv: tavoite-ennuste

Työaikajakauma päätoiminnoittain, tavoite (%, htv): Yhteensä
Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv): Ylin johto

Koko henkilöstö yhteensä
Eläköitymiset (htv): Toteutuneet/ennustetut eläköitymiset (hlöä)

