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Tarkastusviraston tarkastukset 2021─2022 

Vuonna 2022 käynnissä olevat ja alkavat tarkastukset:  
 

Tarkastusaihe Tarkastuksen tavoite Aikatauluarvio 
Valtion eläkejärjestelmä ja valtion 
vastuut muissa eläkejärjestelmissä 
(Monilajitarkastus: laillisuustarkastus ja 
tilintarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena on antaa kohtuulliseen varmuuteen perustava kannanotto siitä, 
onko valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinta ja valvonta asianmukaisesti järjestetty ja 
siitä, antaako valtion tilinpäätös sekä oikeat että riittävät tiedot valtion vastuulla olevista 
eläkkeistä. Lisäksi tavoitteena on antaa rajattuun varmuuteen perus-tuva kannanotto 
valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnoinnin sisäisestä valvonnasta. Säädösperusta 
muodostuu eri eläkelajeja koskevasta lainsäädännöstä sekä valtion tilinpäätösnormistosta. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu helmi-maaliskuussa 
2022. 

Organisaatiofuusiot 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa valtion organisaatiofuusioista ja varmentua 
siitä, että fuusioilla on saavutettu niille asetetut tavoitteet. Tarkastuksessa selvitetään 
virastofuusioiden tarpeiden perusteluja, fuusion arvioituja vaikutuksia ja esitettyjä 
ratkaisuvaihtoehtoja sekä sitä, millaisia vaikutuksia virastofuusiolla on ollut viraston 
toimintaan.   

Tarkastus on käynnissä ja  
valmistuu maaliskuussa 2022.  

Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta 
liiketoiminnassa terveysalalla 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen päätavoitteena on arvioida, miten tuloksellisesti tutkimustiedon 
hyödyntämistä on tuettu, ohjattu ja parannettu terveysalan rahoitusinstrumenttien avulla. 
Tarkastuksessa arvioidaan tukitoimintaan kohdistuvaa politiikkaohjausta ja tukitoiminnan 
hallinnan eri osa-alueita: kykyä tunnistaa, arvioida ja ennakoida toiminnan tuloksia, 
ongelmia ja kehittämistarpeita. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu huhtikuussa 2022. 

Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 
2010-luvulla  
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksessa selvitetään, missä määrin 2010-luvulla toteutettujen opintotukiuudistusten 
tavoitteet on saavutettu, onko uudistuksilla ollut ennakoimattomia vaikutuksia ja 
millaiseen tietopohjaan uudistusten vaikutusarvioinnit ovat perustuneet. Opintotukilakiin 
(65/1994) on kohdistunut vuosien 2010–2021 välillä kaikkiaan 31 lainsäädäntötointa. 
Tarkastuksessa keskitytään vain merkittävimpiin uudistuksiin, joilla on pyritty edistämään 
opintotukijärjestelmän keskeisiä tavoitteita. Kyseessä ovat opintotukilakiin vuosina 2011 
(HE 149/2010), 2014 (HE 116/2013 ja HE 197/2013) ja 2017 (HE 229/2016) tehdyt 
uudistukset. Näiden uudistusten myötä opintotuen ehdot ovat muuttuneet tiukemmiksi, 
opintolainan käyttöön on lisätty huomattavia kannustimia ja opiskelijat ovat päässeet 
ympärivuotisen asumistukijärjestelmän piiriin. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu toukokuussa 2022. 
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Valtion rekrytoinnit ja osaamisen 
kehittäminen  
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuskokonaisuuden tavoitteena on tuottaa tietoa valtion rekrytointien ja osaamisen 
kehittämisen ohjauksen ja toimeenpanon onnistumisesta sekä tukea valtion 
henkilöstöpolitiikan toimeenpanoa ja kehittämistä tilanteessa, jossa valtion henkilöstö 
vaihtuu merkittävästi tämän vuosikymmenen aikana. Tarkastuksessa selvitetään,  ovatko 
valtion ohjausmenettelyt  toimivia rekrytointien ja osaamisen kehittämisen ohjauksessa 
sekä ovatko rekrytointien ja osaamisen kehittämisen käytännöt virastotasolla toimivia ja 
tehokkaita. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu toukokuussa 2022. 

Rahapelitoiminnan tuotoista 
myönnetyt  avustukset – hallinnoinnin 
asianmukaisuus ja tuloksellisuuden 
edellytykset  
(Monilajitarkastus: laillisuustarkastus ja 
tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää rahapelitoiminnan tuotoista myönnettävien 
valtionavustusten hallinnointiprosessin asianmukaisuutta ja avustusten tuloksellisen 
kohdentumisen edellytyksiä. Tarkastuksessa arvioidaan, onko rahapelitoiminnan tuotoista 
myönnettävien valtionavustusten hallinnoinnissa noudatettu lakeja, muita säädöksiä ja 
hyvän hallinnon periaatteita sekä onko avustusten valvonta asianmukaista. Lisäksi 
arvioidaan, kuinka tuettavan toiminnan tuloksellisuus nivoutuu avustusprosessiin. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu toukokuussa 2022.  

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja 
kilpailukyvyn edistäminen 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko aluekehittämispäätöksen 2020–2023 
toimeenpano luonut riittävät edellytykset elinkeinoelämän taloudelliselle toiminnalle ja 
miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet päätöksen toimeenpanoon ja 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin eri alueilla. Lisäksi tavoitteena on selvittää covid-19-
kriisistä johtuneiden alueellisten elvytystoimien toimeenpanoa sekä valtakunnallisten 
koronayritystukipäätösten ehtojen toteutumista. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu syyskuussa 2022. 

Oma-aloitteisten verojen verotus-
menettely 
(Laillisuustarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena on antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto siitä, 
onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt järjestetty säädösten ja määräysten 
mukaisesti. Lisäksi tarkastuksen tavoitteena on antaa rajoitettuun varmuuteen perustuva 
kannanotto siitä, onko oma-aloitteisten verojen verotusprosessi toteutettu tuloksellisuutta 
edistävällä tavalla ja onko verotusmenettelyiden sisäinen valvonta asianmukaista ja 
riittävää. Tarkastuksessa korostuvat laillisuus ja asianmukaisuus, mutta huomiota 
kiinnitetään myös siihen, ovatko verotusmenettelyt edistäneet Verohallinnon 
tuloksellisuutta. Vuoden 2021 talousarviossa ja lisätalousarvioissa oma-aloitteisten verojen 
osuus kaikista valtion verotuloista on 64,7 % eli 29 mrd. euroa. Vastaavien verotulojen 
toteutuma vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli niin ikään 65 % ja euromääräisesti 27,5 mrd. 
euroa. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu lokakuussa 2022. 

Toimintaympäristön seuranta ja 
ennakointi strategisessa päätöksen-
teossa 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen kohteena on valtioneuvostotasoisen strategista päätöksentekoa tukevan 
toimintaympäristö- ja ennakointitiedon järjestelmä. Tarkastuksen tavoitteena on varmistua 
siitä, että valtionhallinnossa tuotetaan, hallitaan ja hyödynnetään toimintaympäristö- ja 
ennakointitietoa systemaattisesti. Tarkastuksessa tuotetaan tietoa siitä, millaisista 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu lokakuussa 2022. 
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taloudellisista ja toiminnallisista näkökulmista ja järjestelmistä toimintaympäristö- ja 
ennakointitiedon kokonaisuus muodostuu ja miten varmistutaan strategisen päätöksente-
on edellyttämästä riittävän yhtenäisestä tilanne- ja tulevaisuuskuvasta. 

Julkisen talouden tilastointi 
(Finanssipolitiikan tilastotietopohja) 
(Monilajitarkastus: finanssipolitiikan 
tarkastus ja tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena on varmistua, että julkisen talouden tilastotieto antaa 
asianmukaisen perustan julkisen talouden ennusteille, suunnittelulle ja tilastojen pohjalta 
tehtävälle päätöksenteolle. Tarkastus kohdistuu tilastojen pohjatietojen hankintaan ja 
tilastojen laadintaan. Itse toiminta on valtiontaloudellisesti vähämerkityksistä, mutta 
laadituilla tiedoilla on suuri merkitys julkisen talouden suunnittelulle ja päätöksenteolle, 
EU:n jäsenmaksuosuuksille ja arviolle julkisen talouden alijäämä- ja velkakriteerien 
noudattamisesta. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu lokakuussa 2022. 

Työperusteinen maahanmuutto 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tuloksellisuustarkastuksen tavoitteena on selvittää työperusteiseen maahanmuuttoon 
liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita, hallinnollisten prosessien tehokkuutta ja 
asiakaslähtöisyyttä sekä viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta. Työvoimapula-
aloista tarkastellaan erityisesti sosiaali- ja terveysalaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöiden maahantuloon liittyviä kysymyksiä. 

Tarkastus on käynnissä ja 
valmistuu joulukuussa 2022. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen (ARA) toiminta 
asuntopolitiikan kehittämistoimien 
toimeenpanijana 

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on arvioida ARAn tehtävien toteuttamista, toiminnan 
tuloksellisuutta ja riskienhallintaa. Lisäksi arvioidaan Valtion asuntorahaston (VAR) 
toimintaa sekä Valtiokonttorin toimintaa siltä osin, kuin sen tehtävät liittyvät ARAn tai VA-
Rin toimintaan. Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa selvitetään lisäksi, miltä osin valtion 
erityistehtäväyhtiö A-Kruunu Oy:n omistajaohjaus ja toiminta on tarpeen ottaa mukaan 
tarkastukseen. 

Tarkastuksen suunnittelu on 
aloitettu, tarkastus valmistuu 
2023. 

Yrityspalvelujärjestelmän toimivuus 
(Yrittäjyyspalvelujärjestelmän 
toimivuus) 

Tavoitteena on muodostaa yrittäjyyspalveluista ja yrityspalvelujärjestelmästä kokonaiskuva 
ja arvioida miten järjestelmä kykenee tukemaan hallitusohjelman tavoitteita. 
Kokonaiskuvan perusteella tarkastuksen kohdentamista olisi mahdollista arvioida ja 
esimerkiksi suunnata tarkastus rajattuun määrään kohdeorganisaatiota tai 
asiakokonaisuuksia. Tarkastuksessa olisi mahdollista tarkastella esimerkiksi jotain yrityksen 
elinkaaren vaihetta, arvioida sekä palvelujen tarjoajia että palvelujen ja asiakkaiden 
ohjausta ja selvittää eri palveluissa kulkevia rahavirtoja. 

Tarkastuksen suunnittelu on 
aloitettu, tarkastus valmistuu 
2023. 

Finnfundin sijoitustoiminta ja sen 
riskienhallinta 

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on selvittää, onko Finnfundin sijoitustoiminnan eri 
sektoreilla kuten sekarahoituksessa onnistuttu saavuttamaan niille asetettuja tavoitteita 
sekä siitä miten hyvin riskienhallinnassa on onnistuttu ja siten varmentaa Finnfundin 
sijoitustoiminnan ja sen riskienhallinnan tuloksellisuutta. 

Tarkastuksen suunnittelu on 
aloitettu, tarkastus valmistuu 
2023. 
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Yleinen asumistuki Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa selvitettäviä näkökulmia ovat yleisen asumistuen 
menokehityksen mahdollinen ennakoimattomuus, tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta 
arvioidaan muun muassa ansiotulovähennystä, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen 
suhdetta asumismenojen tukemisessa ja yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuutta, 
tulokäsitettä sekä tilastointia. 

Tarkastuksen suunnittelu on 
aloitettu, tarkastus valmistuu 
2023. 

EUn Elpymis- ja palautumistuki-
välineestä maksettava rahoitus Suomen 
kestävän kasvun ohjelman mukaisiin 
käyttötarkoituksiin 

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on selvittää, onko elvytysvälineestä maksettava 
rahoitus käytetty elpymisvälinettä koskevien normien mukaisesti, onko varojen käytöllä 
saavutettu sille asetettuja tavoitteita ja varojen käytön tuloksellisuus varmistettu 
riittävässä määrin ja onko varojen käyttöä koskevat tiedot on esitetty oikein EU:lle 
toimitettavissa maksatuspyynnöissä / jälkikäteen tehtävissä selvityksissä tai valtion 
tilinpäätöksessä. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Jatkuvan oppimisen uudistus ja sen 
rahoitus 

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa jatkuvan oppimisen 
uudistuksen toimeenpanosta, suunnitellun palvelujärjestelmän toimivuudesta, 
rahoituspohjasta ja riskienhallinnasta. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Valtion toimintojen keskittäminen: 
Palkeiden palvelukokonaisuuden 
taloudellisuus, laatu ja ohjaus 

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on selvittää, onko valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelujen keskittämisellä Palkeisiin saavutettu tavoitellut tuottavuus- 
ja taloudellisuushyödyt, kun toimintaa tarkastellaan koko valtion tasolla ja tarkastelussa 
otetaan huomioon myös asiakasvirastoissa tehtävä työ. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Akkuarvoketju, kansallinen 
akkustrategia ja Suomen 
Malminjalostus -konserni 

Alustavana tavoitteena olisi arvioida, miten akkusektorille asetetut politiikkatavoitteet ja 
Suomen Malmijalostus Oy:n strategiset tavoitteet ovat toteutuneet ja miten valtion eri 
toimijat ovat pystyneet edistämään kansallista akkustrategiaa ja akkuarvoketjua. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Automaattiset finanssipoliittiset 
vakauttajat 

Alustavana tavoitteena olisi tuottaa tietoa Suomen julkisen talouden budjettijoustoista, 
sillä vastaavaa tutkimusta finanssipoliittisten vakauttajien tehosta ja budjettijoustosta ei 
olla Suomessa tehty. Tarkastelun piiriin kuuluisi erityisesti sosiaaliturvamenojen ja 
verojärjestelmän muutosten vaikutukset. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Erityisen vaikeassa taloudellisessa 
asemassa olevat kunnat (ns. 
kriisikuntamenettely) 

Alustavana tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, onko kriisikuntien arviointimenettely 
toiminut tavoitteissaan edistää kuntatalouden tasapainoa ja turvata peruspalvelut ja onko 
menettely mahdollistanut taloudellisten ongelmien havaitsemisen riittävän ajoissa, jotta ne 
on voitu vielä korjata. Tarkastuksessa voidaan arvioida tarkemmin sitä, ovatko menettelyn 
toimenpiteet toimivia, ja miten palveluiden turvaamisen näkökulmaa on otettu huomioon 
menettelyn aikana. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Eräät työllisyyttä edistävät toimet Alustavana tavoitteena on arvioida sitä, ovatko valitut työllisyyttä edistävät toimenpiteet 
(esim. tulosperusteinen rahoitussopimus, työkokeilu, oppisopimuskoulutus, 
aikuiskoulutustuki sekä omaehtoinen opiskelu työttömyysetudella) toimivia ja 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 



       5 (13)  
 
 

 
 
 
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

kustannustehokkaita säädöspohjan ja käytössä olevien toimintatapojen perusteella ja 
edistävätkö ne kohderyhmiensä työllistymisen edellytyksiä. Lisäksi mahdollisuuksien 
mukaan tarkastuksessa arvioitaisiin toimenpiteiden vaikutuksia työllistymiseen pidemmällä 
aikavälillä. 

Hankeyhtiöt raideinvestointien 
suunnittelussa ja toteutuksessa 

Tarkastuksen kohteena on Marinin hallitusohjelman kolme raidehanketta: päärata ja sen 
laajennukset (”Suomirata”), Helsingistä länteen suuntautuva rata (”Turun tunnin juna”) 
sekä Helsingistä itään suuntautu-va rata (”Itärata”). Alustavana tavoitteena on toisaalta 
arvioida hankeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiseen toimialaan kuuluvien tehtävien, ja 
yhtiön toiminnan tarkoitukseen kuuluvien tehtävien toteuttamisen asianmukaisuutta ja 
tuloksellisuutta, ja toisaalta arvioida osakeyhtiömallin (valtioenemmistöisen osakeyhtiön) 
käytön tarkoituksenmukaisuutta rahoittamaan ja tekemään junayhteyteen liittyvän raide-
liikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Maatalouden tuotannolliset 
investointituet 

Alustavana tavoitteena on tarkastella Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta 
myönnettäviä tuotannollisten maatalousinvestointien onnistumista ja tarpeellisuutta osana 
tukijärjestelmää, nimenomaan maatalouden ja maataloustuotannon kannalta. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Pelastustoimen uudistus ja 
suorituskykyhanke 

Alustavana tavoitteena on arvioida pelastustoimen uudistuksen valmistelua ja 
toteutumisen varmistamista hyvinvointialueilla sekä pelastustoimen suorituskyky-
hankkeen tulosten hyödyntämistä uudistuksen toimeenpanossa. Tarkoituksena on 
selvittää, miten suorituskykyhankkeen konkreettiset tuotokset on hyödynnetty 
pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmän rakentamisessa sekä arvioida, miten 
pelastustoimen uudistuksella on tuettu ja tuetaan hyvinvointialueiden toiminnan 
valmistelua ja pelastustoimen järjestämiseen kohdistettavan rahoituksen kehittämistä. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät 
digitalisaatiohankkeet 

Alustavana tavoitteena olisi arvioida soteuudistuksen digihankkeiden muutos- ja 
investointikustannusten perusteita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistuksen ICT:n muutoskustannuksiin maksettavien valtionavustusten valmistelua, 
myöntöä ja seurantaa. Lisäksi olisi tarpeen tuottaa tietoa myös siitä, millaisia 
valtiontaloudellisia ja/tai toiminnallisia riskejä sote-ICT-järjestelmiin ja niiden 
uudistamiseen mahdollisesti sisältyy 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Suomi.fi-palvelujen tilanne ja 
jatkokehitys 

Alustavanan tavoitteena olisi tuottaa tietoa siitä, edistävätkö suomi.fi-palvelut julkisen 
hallinnon digitalisaatiota ja tukevatko ne julkisen hallinnon tehokkuutta KaPA-laissa 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Valtionhallinnon lähipiirisuhteet -
tapahtumat ja -raportointi 

Alustavana tavoitteena voidaan pitää tiedon tuottamista siitä, ovatko valtionhallinnon 
lähipiiritapahtumat asianmukaisina. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 
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Valtion palveluhankintojen 
pitkäaikaiset toimintamallit 

Alustavana tavoitteena olisi selvittää, mitkä syyt johtavat pitkäaikaisten toimintamallien 
syntymiseen ja mitä toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden riskejä tällaisiin 
toimintamalleihin liittyy. Tarkastuksessa kartoitetaan syitä, jotka ovat johtaneet 
pitkäaikaisten toimintamallien syntymiseen. Lisäksi tarkastuksessa arvioidaan valtion 
hankintajärjestelyjen toimivuutta, joten se on myös osittain järjestelmäsuuntautunut. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Vanhat tietojärjestelmät Alustavana tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia valtiontaloudellisia ja toiminnallisia 
riskejä vanhoihin tietojärjestelmiin mahdollisesti sisältyy sekä tukea tietojärjestelmien 
elinkaaren hallintaa. Tarkastuksessa voidaan tarkastella myös, millaisia toimintaa tukevia 
tavoitteita vanhoja korvaaville järjestelmille asetetaan tai tukeeko nykyinen tai kehitettävä 
järjestelmä organisaation strategiaa. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Virastojen toiminnan kohdentuminen 
lakisääteisiin tehtäviinsä 

Tarkastuksen aiheena on viraston toiminnan kohdistuminen sen lakisääteisiin ydintehtäviin 
ja muihin tehtäviin sekä se, varmistaako virastoon kohdistuva ohjaus ydintehtävien 
tuloksellisuutta. Keskeistä on selvittää, onko virastoa ohjaavalla ministeriöllä riittävät 
edellytykset ohjata viraston toimintaa tarve- ja tavoitelähtöisesti. Alustavana tavoitteena 
on varmistua siitä, että virastojen toiminta kohdentuu niille laissa säädettyihin tehtäviin ja 
ministeriön ohjauksen mukaisesti. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Vesien- ja merenhoidon järjestäminen 
ja tuloksellisuus 

Alustavana tavoitteena on selvittää, miten vastuuviranomaiset ovat pyrkineet 
varmistamaan vesien- ja merenhoidon toimien ja niihin kohdennetun valtion varojenkäytön 
tuloksellisuuden sekä muun vesistöjen ja Itämeren tilaan vaikuttavan valtion varainkäytön 
johdonmukaisuuden ja miten siinä on tähän mennessä onnistuttu. Lisäksi tarkastuksessa 
voidaan tunnistaa ja selvittää ilmiölähtöisesti vesien- ja merenhoidon järjestämisessä 
mahdollisesti ilmeneviä tehokkuusongelmia. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 

Yksityismetsätalouden tuet ja 
metsäluonnon monimuotoisuus 

Alustavanan tavoitteena olisi selvittää yksityismetsänomistajille maksettujen tukien 
tuloksellisuutta huomioon ottaen metsäluonnon monimuotoisuudelle asetetut tavoitteet. 
Tarkastuksen kohteena on yksityismetsiin kohdistuva Metson, Helmen, Kemeran ja 
joutoalueiden metsitystuen muodostama rahoituskokonaisuus. 

Tarkastuksen suunnittelu 
aloitetaan 2022. 
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Vuonna 2021 valmistuneet tarkastukset  
 

Tarkastusaihe Tarkastuksen tavoite Valmistumisaikataulu 
Olympiastadionin perusparannushanke 
(Laillisuustarkastus) 

Tarkastuksessa selvitettiin, onko Olympiastadionin 
perusparannushankkeessa valtionavustukset käytetty käyttötarkoituksen 
mukaisesti ja onko avustuksen prosessi päätöksenteosta myöntämiseen ja 
maksamiseen ollut asianmukainen. Lisäksi selvitettiin, onko sisäinen 
valvonta hoidettu asianmukaisesti. Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä 
siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten 
mukainen. Hankkeen kustannukset ovat kuitenkin nousseet merkittävästi. 
Tarkastuksen valmistumisajankohtana vuoden 2020 loppupuolella 
hankkeen lopulliset kustannukset eivät vielä olleet tiedossa. Avustuksen 
prosessi päätöksenteosta myöntämiseen ei ollut kaikilta osin 
asianmukainen. Valtionapuviranomaisen suorittama valvonta ei 
vastannut monimuotoisen ja pitkäkestoisen hankkeen vaatimuksia. 
Valtionavustuspäätökset eivät olleet kaikilta osin valtionavustuslain 
mukaisia. 

Tarkastus julkistettiin 20.1.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/olympiastadionin-
perusparannus/ 

Ammatillisen koulutuksen reformi 
(Monilajitarkastus: 
tuloksellisuustarkastus ja 
laillisuustarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen 
reformin toimeenpanosta ja siitä, ovatko reformille asetetut tavoitteet 
toteutuneet tai toteutumassa sekä varmistua siitä, että ammatillisen 
koulutuksen rahoitusjärjestelmässä toteutuvat hyvän hallinnon 
periaatteet ja rahoituksen lainmukainen kohdentuminen. Valtiontalouden 
pitkän aikavälin kestävyys edellyttää, että ammatillinen koulutus antaa 
vahvan perustan opiskelijoiden työllistymiselle ja että koulutus vastaa 
elinkeinoelämän ja yritysten kehittyviin osaamistarpeisiin. Reformin 
toimeenpano on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. VTV suosittaa, että 
tulorekisteri otetaan käyttöön yhdeksi tietolähteeksi, kun koulutuksen 
vaikuttavuutta seurataan. 

Tarkastus julkistettiin  16.3.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/ammatillisen-
koulutuksen-reformi/ 
 

Tulorekisterin käyttöönotto ja  
vaikutukset 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksessa selvitettiin, onko tulorekisterin avulla saavutettu 
asetettuja tavoitteita vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa ja 
tehostaa viranomaisten toimintaa tarjoamalla niiden käyttöön 
tulonsaajien tulotiedot lähes reaaliaikaisesti. Tietoja rekisteriin ilmoittavat 
kaikki Suomen työnantajat, ja rekisteriä hyödyntää suuri joukko 

Tarkastus julkistettiin 8.4.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulorekisterin-
kayttoonotto-ja-vaikutukset/ 
 

https://www.vtv.fi/julkaisut/olympiastadionin-perusparannus/
https://www.vtv.fi/julkaisut/olympiastadionin-perusparannus/
https://www.vtv.fi/julkaisut/ammatillisen-koulutuksen-reformi/
https://www.vtv.fi/julkaisut/ammatillisen-koulutuksen-reformi/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulorekisterin-kayttoonotto-ja-vaikutukset/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulorekisterin-kayttoonotto-ja-vaikutukset/
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viranomaisia ja muita julkisia tehtäviä hoitavia organisaatioita. Tietoja 
käytetään esimerkiksi verotuksen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien 
määräytymisen perusteena. Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu 
kansallinen tulorekisteri ei ole tähän mennessä vähentänyt työnantajien 
hallinnollista taakkaa. Tulorekisterin kehittämisessä olisi kuultava 
erityisesti palkkatietojen ilmoittajia, jotta ilmoitusten teko olisi 
sujuvampaa ja olisi vähemmän tarvetta korjata ilmoituksia jälkikäteen.  

Kilpailulain toimeenpano 
(Laillisuustarkastus) 

Tarkastuksessa kartoitettiin, millaista ja kuinka laajaa on valtion toiminta 
kilpailluilla markkinoilla. Lisäksi selvitettiin, onko valtion kilpailullinen 
toiminta tunnistettu mahdollisimman yhdenmukaisesti eri 
kirjanpitoyksiköissä ja käyttävätkö kirjanpitoyksiköt hyväksyttäviä 
laskentaperiaatteita, kun ne laativat tuloslaskelman kilpailullisesta 
toiminnastaan. Julkisyhteisöjen on nykyään eroteltava kirjanpidossaan 
kilpailutilanteessa tapahtuva taloudellinen toimintansa. Kilpailluilla 
markkinoilla tapahtuva toiminta pitäisi tunnistaa eri kirjanpitoyksiköissä 
yhdenmukaisella tavalla, mutta se on haastavaa.  

Tarkastus julkistettiin 20.4.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/kilpailulain-
toimeenpano/ 

Valtionhallinnon 
tilintarkastuskertomukset vuodelta 
2020 

VTV on tarkastanut valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen 
tilinpäätökset vuodelta 2020 ja antanut niistä tilintarkastuskertomukset. 
Yhteensä 18 kirjanpitoyksikköä sai huomautuksen sisältävän 
tilintarkastuskertomuksen. Huomautuksen sisältävien kertomusten osuus 
on kasvanut hieman kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. 

Tarkastukset julkistettiin 12.5.2021 
https://www.vtv.fi/uutiset/valtion-
tilintarkastuskertomukset-vuodelta-2020-
valmistuivat/ 

Tulevaisuuden työvoima 2030 – 
tulevaisuuden osaamistarpeiden 
huomioiminen perusopetuksen 
ohjausjärjestelmässä 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksessa arvioitiin, tukeeko perusopetuksen ohjaus tulevaisuuden 
työelämän kannalta tarpeellisten taitojen opettamista. Tulevaisuuden 
taidot ovat olleet keskeisesti esillä suomalaisessa perusopetuksessa 
viimeisimmästä, vuonna 2014 tehdystä perusopetuksen 
opetussuunnitelman päivityksestä lähtien. Opetushallituksen tuki 
opetuksen järjestäjille väheni sen jälkeen, kun paikalliset 
opetussuunnitelmat valmistuivat vuonna 2016. Tarvetta tuen jatkamiselle 
pidempään olisi kuitenkin ollut, koska opetussuunnitelmat muuttuivat 
niin merkittävästi. Opetusta tukevan informaatio-ohjauksen riittävyys 
tulisi kuitenkin varmistaa myös opetussuunnitelmien valmistumisen 
jälkeen, jotta tulevaisuuden taitojen opettaminen olisi mahdollisimman 
tuloksellista.   

Tarkastus julkistettiin 1.6.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulevaisuuden-
tyovoima-2030-tulevaisuuden-osaamistarpeiden-
huomioiminen-perusopetuksen-
ohjausjarjestelmassa/ 

https://www.vtv.fi/julkaisut/kilpailulain-toimeenpano/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kilpailulain-toimeenpano/
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https://www.vtv.fi/uutiset/valtion-tilintarkastuskertomukset-vuodelta-2020-valmistuivat/
https://www.vtv.fi/uutiset/valtion-tilintarkastuskertomukset-vuodelta-2020-valmistuivat/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulevaisuuden-tyovoima-2030-tulevaisuuden-osaamistarpeiden-huomioiminen-perusopetuksen-ohjausjarjestelmassa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulevaisuuden-tyovoima-2030-tulevaisuuden-osaamistarpeiden-huomioiminen-perusopetuksen-ohjausjarjestelmassa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulevaisuuden-tyovoima-2030-tulevaisuuden-osaamistarpeiden-huomioiminen-perusopetuksen-ohjausjarjestelmassa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tulevaisuuden-tyovoima-2030-tulevaisuuden-osaamistarpeiden-huomioiminen-perusopetuksen-ohjausjarjestelmassa/
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Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus 
– ohjaus ja tuloksellisuus 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksessa arvioitiin, miten hyvät edellytykset Suomen kansainvälisen 
ilmastorahoituksen ohjaus on antanut sen tuloksellisuudelle. 
Ulkoministeriöltä kuitenkin puuttuu julkinen suunnitelma kasvavan 
rahoituksen kohdentamisesta ja tavoitteista. Julkinen suunnittelu ja 
valintojen perusteleminen olisi tärkeää muun muassa siksi, että 
ulkoministeriön mahdollisuudet valvoa rahoitusvälineiden toimintaa 
vaihtelevat. Rahoituksen tuloksellisuudesta on vaikea saada 
kokonaiskuvaa, koska ulkoministeriö on raportoinut siitä niukasti. 
Ministeriöllä tulisi olla käytössään mahdollisimman järjestelmällistä ja 
yhdenmukaista tietoa kaikkien eri rahoitusvälineiden ja -organisaatioiden 
kautta toteutettujen ilmastotoimien tuloksista. 

Tarkastus julkistettiin 2.6.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/suomen-
kansainvalinen-ilmastorahoitus-ohjaus-ja-
tuloksellisuus/ 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus 
ja seuranta 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksessa selvitettiin sitä, miten sosiaali- ja terveysministeriö ja sen 
alainen hallinto on johtanut, ohjannut ja seurannut terveydenhuollon 
potilasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta sekä 
palveluiden laadunhallintaa ja omavalvontaa ja tukenut siitä vastaavia 
järjestäjätahoja. Tarkastuksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö ja 
sen alainen hallinto ei ole kyennyt ohjaamaan potilas- ja 
asiakasturvallisuutta pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategisen 
ohjauksen tulisi olla suunnitelmallista ja kansallisten tavoitteiden 
toteutuminen tulisi varmistaa systemaattisella seurannalla. 

Tarkastus julkistettiin 9.6.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/potilas-ja-
asiakasturvallisuuden-ohjaus-ja-seuranta/ 

Valtiontalouden kehysjärjestelmän 
toimivuus  
(Finanssipolitiikan tarkastus) 

Tarkastuksessa arvioitiin kehysjärjestelmää kahdesta näkökulmasta: EU:n 
säädösten mukaisten koko julkista taloutta koskevien finanssipoliittisten 
tavoitteiden sekä kansallisten kehyssäännölle asetettujen tavoitteiden 
näkökulmasta. Kehyssääntö on toiminut tavoitteessaan rajata valtion 
menojen kasvua. Kehysjärjestelmän menosääntöä ei kuitenkaan aseteta 
johdonmukaisesti suhteessa muihin finanssipolitiikan tavoitteisiin, joten 
kehysjärjestelmä ei yksistään riitä turvaamaan valtiontalouden 
tasapainoa. Kehysjärjestelmän menosäännön ja muiden finanssipolitiikan 
tavoitteiden keskinäinen johdonmukaisuus tulisi varmistaa ja sitä tulisi 
arvioida uudelleen vaalikauden aikana. 

Tarkastus julkistettiin 18.6.2021 yhdessä 
finanssipolitiikan valvonnan arvion kanssa 
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtiontalouden-
kehysjarjestelman-toimivuus/ 

Kuntien taloustiedot ja 
kustannusvaikuttavuus mittaristo 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ohjauksessa 

Tarkastuksessa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
taloustiedon tuotantoa ja sen hyödyntämistä kustannusvaikuttavuus-
mittaristossa sekä THL:n asiantuntija-arvioinneissa. Talouden ohjauksessa 
käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohja koostetaan eri kanavia 

Tarkastus julkistettiin 21.6.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/kuntien-
taloustiedot-ja-kustannusvaikuttavuusmittaristo-
sosiaali-ja-terveyspalvelujen-ohjauksessa/ 
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(Tuloksellisuustarkastus) pitkin ja prosessia kehitetään eri suunnista. Valtiovarainministeriön sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön tulee varmistaa, että kuntien ja 
kuntayhtymien taloustiedontuotannon prosessia ohjataan 
kokonaisuutena. Ajantasainen tietopohja sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannuksista ja toiminnasta vaatii edelleen kehittämistä,  
kansallista ohjeistusta ja lainsäädäntöä. 

Huoltovarmuus ja sen turvaaminen 
covid-19-pandemian aikana 
(Monilajitarkastus: Laillisuustarkastus 
ja tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomen poikkeus- ja 
häiriötilanteisiin varautumisen nykytilasta ja edistää covid-19-pandemian 
aikana ilmenneiden ongelmien ratkaisemista kustannustehokkaalla 
tavalla. Suomen huoltovarmuuden turvaaminen on onnistunut covid-19-
pandemian aikana pääasiassa hyvin. Merkittävimmät ongelmat liittyivät 
terveydenhuollossa käytettävien suojavarusteiden saatavuuteen 
pandemian alkuvaiheissa. Muilla huoltovarmuuden kannalta keskeisillä 
toimialoilla häiriöiden syntyminen on onnistuttu estämään. Koko valtion 
tasolla huoltovarmuuden ja siihen liittyvien toimenpiteiden kustannuksia 
ei seurata järjestelmällisesti. Huoltovarmuuden kokonaiskustannusten 
arviointia vaikeuttaa se, että huoltovarmuuden ylläpitoon osallistuvat 
valtion lisäksi usea muu taho. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten 
toimialojen henkilöstön terveysturvallisuus ja henkilöstön riittävyys on 
onnistuttu turvaamaan Suomessa varsin hyvin.  

Tarkastus julkistettiin 23.6.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/huoltovarmuus-ja-
sen-turvaaminen-covid-19-pandemian-aikana/ 

Yhteenvetoraportti: Vuoden 2020 
tilintarkastukset 

Yhteenvetoraportti kokoaa valtionhallinnon vuoden 2020 
tilintarkastuksen keskeiset havainnot aiempaa yksityiskohtaisemmin. 
Raportissa julkaistaan lisäksi ensimmäistä kertaa keskeiset tiedot VTV:n 
uuden tarkastustavan mukaisista teematarkastuksista, joissa pyritään 
tuottamaan koko hallinnon kattavaa tietoa valtion taloudenhoidosta. VTV 
on uudistanut tilintarkastusten toteutustapaa merkittävästi viimeisen 
vuoden aikana. 

Raportti julkistettiin 7.9.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/vuoden-2020-
tilintarkastukset-yhteenvetoraportti/ 

Valtion velanhallinta 
(Monilaijtarkastus: 
tuloksellisuustarkastus ja tilintarkastus) 

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida arvioitiin valtion velanhallinnan 
järjestelyjä, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden edellytyksiä. 
Velanhallinnalla tarkoitetaan valtion budjettitalouden lainanottoa ja 
valtion kassanhallintaa sekä niihin liittyvien riskien hallintaa. Valtion 
lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvää valtionvelkaa ja 
katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Valtion velka vuoden 
2020 lopussa oli 124,8 miljardia euroa. Valtio maksoi vuonna 2020 

Tarkastus julkistettiin 27.9.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-
velanhallinta-2/ 
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korkomenoja valtion velasta noin 900 miljoonaa euroa. Koronakriisinkin 
aikana velanhallinnan tärkeimmässä tavoitteessa eli maksuvalmiuden 
turvaamisessa onnistuttiin. Valtiokonttori turvautui osin poikkeuksellisiin 
toimenpiteisiin, kun se teki kahdenvälisiä viitelainojen lisäemissioita 
(private placement). Vaikka toiminta oli onnistunutta, tulisi private 
placement -lisäemissioihin jatkossa tukeutua vain poikkeustilanteissa. 
Viime vuosina velanhallinnan käytännöissä tapahtuneet muutokset eivät 
ole kaikilta osin välittyneet talousarvioon, ja toiminnan kustannukset ovat 
jääneet osin hankalasti tulkittaviksi. Budjetointia tulee kehittää entistä 
läpinäkyvämpään suuntaan. Valtionhallinnon rakenteet eivät myöskään 
tue parhaalla tavalla velanhallinnan kaltaisten, organisaatiorajat ylittävien 
kokonaisprosessien riskienhallintaa. Riskienhallinnan kannalta on 
olennaista, että sisäisen tarkastuksen raportit toimitetaan toimintaa 
ohjaavalle ja valvovalle taholle yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti. 

Koronaepidemian johdosta myönnetyt 
suorat yritystuet – tukien 
kohdentuminen ja hallinnointi 
epidemian alkuvaiheessa 
(Laillisuustarkastus) 

Tarkastuksen kohteena olivat koronaepidemian johdosta myönnetyt 
suorat yritystuet ja niihin valtion talousarviossa vuonna 2020 osoitettu 
rahoitus. Tarkastuksen kohteena olleiden myönnettyjen koronatukien 
määrä oli noin 1,46 miljardia euroa. Yritystukien tarkoitus oli 
kompensoida pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, parantaa 
mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistää 
työllisyyttä. Koronan perusteella myönnetyt tuet eivät aluksi 
kohdentuneet yritysten talousvaikeuksien kannalta erityisen hyvin. 
Business Finlandin ja ELY-keskusten alkuvaiheessa myöntämä 
kehittämistuki toimi huonosti kriisirahoituksena, sillä rahoitus kohdistui 
tuleviin, tietystä hankkeesta aiheutuviin menoihin eikä akuuttiin 
kassakriisiin. Lisäksi kehittämistukea myönnettiin runsaasti myös sellaisille 
yrityksille, jotka eivät kärsineet taloudellisesti koronakriisistä. Kesällä 
2020 käyttöön otettu kustannustuki oli tasapuolisempi ja korjasi 
paremmin koronan talousvaikutuksia kuin alkuvaiheen kehittämistuki. 
Kustannustuen myöntämisperusteissa otettiin käyttöön myös useita 
objektiivisia kriteereitä. 

Tarkastus julkistettiin 28.10.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/koronaepidemian-
johdosta-myonnetyt-suorat-yritystuet/ 

Kannustinloukkujen purkamisen 
valmistelu ja toimeenpano 
(Tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksessa keskityttiin neljään lainsäädäntötoimeen, joilla on pyritty 
lisäämään työnteon tai yritystoiminnan aloittamisen kannusteita. 

Tarkastus julkistettiin 17.11.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/kannustinloukkujen-
purkamisen-valmistelu-ja-toimeenpano/ 

https://www.vtv.fi/julkaisut/koronaepidemian-johdosta-myonnetyt-suorat-yritystuet/
https://www.vtv.fi/julkaisut/koronaepidemian-johdosta-myonnetyt-suorat-yritystuet/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kannustinloukkujen-purkamisen-valmistelu-ja-toimeenpano/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kannustinloukkujen-purkamisen-valmistelu-ja-toimeenpano/
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Tarkastuksen perusteella soviteltujen työttömyysetuuksien maksuviiveet 
ovat lyhentyneet, eli ansiotulojen ja työttömyysturvan 
yhteensovittamisen aiheuttama epävarmuus on vähentynyt. 
Työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaminen on myös helpottunut 
ainakin osittain. Edelleen on kuitenkin epäselvää, millä perusteella 
yritystoiminta arvioidaan pää- tai sivutoimiseksi, mikä vaikuttaa henkilön 
oikeuteen saada työttömyysetuutta ja aiheuttaa epävarmuutta 
yritystoiminnan aloittamista harkitseville. Palkan ulosmittauksen 
lykkäysoikeus ei ole tehokas keino ulosottovelallisten kannustinloukkujen 
purkamiseksi. Lykkäysoikeuden kriteerien täyttäminen on myös 
osoittautunut käytännössä vaikeaksi ja merkittävä osa 
lykkäyshakemuksista hylätään. Tarkastushavainnot viittaavat siihen, että 
verovelvolliset eivät tunne työtulojen ja työttömyysturvan verotuksen 
eroja kovin hyvin, mutta eivät koe työtulojen työttömyysturvan 
kevyemmällä verotuksella tai etuuksien pienenemisellä olevan 
merkittävää vaikutusta työn vastaanottohalukkuuteen. 
Sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
erilaisten kannustinloukkujen mahdollisiin päällekkäisyyksiin. 
Kannustinloukkujen purkamiseen tähtäävien uudistusten valmistelussa 
tulisi selvittää, jääkö säädäntöön tai toimeenpanoon muita tavoitteiden 
saavuttamista mahdollisesti vaikeuttavia loukkuja. Sosiaaliturvan ja 
verotuksen kannustimiin liittyvistä uudistuksista tulisi tiedottaa riittävästi 
keskeisille kohderyhmille. Lisäksi kannusteiden lisäämiseen tähtäävien 
uudistusten valmistelussa tulisi hyödyntää olemassa olevaa tietopohjaa ja 
toimeenpanon asiantuntemusta mahdollisimman laajasti. Tämä voisi 
vähentää byrokratia- ja informaatioloukkujen riskiä. 

 

Budjettitalouden sisäinen 
yhteisrahoitus toiminnan 
rahoituslähteenä  
(Monilajitarkastus: laillisuustarkastus, 
tilintarkastus ja tuloksellisuustarkastus) 

Tarkastuksen kohteena oli valtion budjettitalouden sisäinen 
yhteisrahoitteinen toiminta, jolla tarkoitetaan sitä, että valtion virasto 
rahoittaa jonkin toisen valtion viraston toimintaa. Valtion sisäisen 
yhteisrahoituksen kokonaismäärä oli noin 130 miljoonaa euroa vuonna 
2019. Valtion talousarviossa ei nykyisellään kerrota riittävän läpinäkyvästi 
siitä, että määrärahoja käytetään yhteisrahoituksen maksamiseen ja siten 
siirretään talousarviossa toiseen kohtaan. Tärkeää on, että eduskunta saa 
talousarviossa päätösosassa tiedon siitä, että määrärahaa voi käyttää 

Tarkastus julkistettiin 19.11.2021 
https://www.vtv.fi/julkaisut/budjettitalouden-
sisainen-yhteisrahoitus-toiminnan-
rahoituslahteena/ 

https://www.vtv.fi/julkaisut/budjettitalouden-sisainen-yhteisrahoitus-toiminnan-rahoituslahteena/
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muiden virastojen toteuttamien hankkeiden rahoittamiseen. 
Valtiovarainministeriön tulee huolehtia siitä, että määrärahan käyttö 
sisäisen yhteisrahoituksen maksamiseen käy selkeästi ilmi budjetista. 
Merkittävä osa niistä hankkeista, jotka käsiteltiin kirjanpidossa 
yhteisrahoitteisina, eivät tosiasiassa olleet luonteeltaan yhteisrahoitteisia. 
Kirjanpitoyksiköiden tulee huomioida, ettei sisäistä yhteisrahoitusta voida 
käyttää toimeksiantoihin, pakolliseen lakisääteiseen 
viranomaistoimintaan, eikä sillä voida rahoittaa hankkeita 
täysimääräisesti. Myöskään maksuperustelain mukainen maksullinen 
toiminta ei voi olla yhteisrahoitteista toimintaa.  
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