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Jakelussa mainitut 

Tarkastuskertomus 19/2015 Valtion kokonaistase 

Jälkiseurantaraportti 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta. 

Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja 
muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Raportin tietoja hyödynnetään viraston tarkastustoimin-
nan suunnittelussa sekä laadittaessa tarkastusviraston vuosikertomusta eduskunnalle. 

 Jälkiseurannan toteutus 

Jälkiseurannassa kiinnitettiin huomiota seuraaviin kysymyksiin: 

 Miten kokonaistaseen kehittäminen on tarkastuksen jälkeen edistynyt? 

 Miten hallituksen vuosikertomuksen kuvausta valtion taloudellisesta asemasta on parannettu ml. 
valtion yhtiöomaisuus? 

 Miten rahastojen ottamista kehysjärjestelmän piiriin on edistetty? 

Jälkiseuranta toteutettiin suunnitelman mukaisesti lähettämällä selvityspyyntö valtiovarainministeri-
öön ja valtioneuvoston kansliaan, jotka antoivat vastauksensa 17.10.2018. Lisäksi jälkiseurannassa hyö-
dynnettiin tarkastusviraston vuosittain tekemän hallituksen vuosikertomusta koskevan tarkastuksen 
sekä Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut (4/2018) tarkastuksen havaintoja ja suosituksia. 

 Jälkiseurannan havainnot 

Valtion kokonaistaseen kehitystyö on edennyt 

Kokonaistasetta koskeneessa tarkastuksessa todettiin, että valtiovarainministeriön vuosina 2009 ja 
2010 asettamien kolmen työryhmän esittämät konsernitasetta ja tasehallintaa koskevat suositukset 
ovat toistaiseksi jääneet toteutumatta. Tarkastusvirasto suositti edistämään valtion kokonaistaseen 
muodostamista, jotta valtion taloudellisesta asemasta muodostuisi kokonaisvaltainen kuva. Esimerkiksi 
talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten yhdistetty tase kuvaisi ”ydinvaltion” taloudellista ase-
maa. 

Vuonna 2016 valtion talousarviosta annetun asetuksen 68 b §:ää muutettiin (118/2016) niin, että pykä-
län 1 momentin 4 kohdassa säädettiin velvoitteesta ottaa hallituksen vuosikertomukseen katsaus ta-
lousarviotalouden, valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen muodostaman 
kokonaisuuden tuottoihin ja kuluihin sekä varallisuusasemaan ja taseen ulkopuolisiin vastuisiin.  

Hallituksen vuosikertomukseen on asetuksen mukaisesti lisätty vuoden 2015 vuosikertomuksesta al-
kaen uusi luku Valtiontalouden kokonaislaskelmat, jossa on esitetty tiivis katsaus valtion kokonaislas-
kelmiin. Lisäksi hallituksen vuosikertomuksen ns. tilinpäätösliitteessä on esitetty varainhoitovuodesta 
2015 alkaen varsinaiset kokonaislaskelmat; tuotto- ja kululaskelma sekä kokonaistase. 

Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan Valtiokonttorissa on työn alla uuden keskuskirjanpitojärjes-
telmän käyttöönotto valtion tilinpäätöslaskelmien tuottamista varten vuoden 2018 aikana. Vuoden 
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2019 aikana Valtiokonttorissa on tarkoitus käynnistää määritysprojekti nykymuotoisten kokonaislaskel-
mien tuottamiseksi uudella keskuskirjanpitojärjestelmällä. Tämän jälkeen on tavoitteena selvittää, oli-
siko kokonaistaseeseen tarkoituksenmukaista sisällyttää myös valtion yhtiöomaisuutta. 

Valtiovarainministeriön selvityksessä todetaan, että valtion talousarvion yleisperusteluihin on otettu 
uusi luku Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase vuoden 2016 talousarviosta alkaen. Luvussa on esitetty 
talousarviotalouden, valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen kokonaislas-
kelmat kuluneen alkuvuoden osalta vuoden 2017 talousarviosta alkaen. 

Valtiovarainministeriön määräyksiä valtion (TM 1601), kirjanpitoyksiköiden (TM 1603) sekä talousarvion 
ulkopuolisten valtion rahastojen (TM1602) tilinpäätöksen liitteenä ilmoitettavista tiedoista muutettiin 
19.1.2016. Valtiovarainministeriöltä jälkiseurannassa saadun selvityksen mukaan muutoksilla on täs-
mennetty liitteessä 12 Valtiontakaukset, -takuut sekä muut monivuotiset vastuut esitettäviä tietoja ja 
lisätty esitettävänä lisäinformaationa myönnettävissä oleva enimmäismäärä. Valtiovarainministeriön 
mukaan valtion tilinpäätöksen liitteen 12 sisällön oikeellisuutta ja kattavuutta on kehitetty lisäksi yh-
dessä Valtiokonttorin sekä suurimpien valtiontakauksia ja -takuita myöntävien toimijoiden kanssa. Sa-
moin taseen ulkopuolisten vastuiden esittämistä hallituksen vuosikertomuksessa on kehitetty ja synk-
ronisoitu valtiovarainministeriön julkaiseman valtion riskikatsauksen kanssa. Valtiokonttori on antanut 
30.5.2016 kirjanpitoyksiköille määräyksen valtiontakaus- ja takuutietojen toimittamisesta Valtiokontto-
rille sekä aloittanut valtion sisäisen vastuutietojen raportoinnin neljännesvuosittain. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuk-
sen tarkastuksessa todennut, että valtion kokonaislaskelmat antavat valtion tilinpäätöstä kokonaisval-
taisemman kuvan valtiontalouden tilasta. Kokonaislaskelmiin oli myös sisällytetty valtion liikelaitoskon-
sernien tiedot kokonaisuudessaan emoliikelaitosten tietojen sijaan, mikä parantaa laskelmien katta-
vuutta. Tarkastusvirasto totesi, että valtiontalouden kokonaisuutta ajatellen niiden ulkopuolelle jää 
edelleen merkittävä osa valtiontaloutta, kuten erityistehtäviä hoitavat ja muut valtionyhtiöt. Kokonais-
laskelmien perusteella valtiontalouden kehityksen kuvausta suositettiin kehittämään analyyttisempään 
suuntaan ja siihen voisi liittää arvion siitä, onko jokin tapahtunut muutos tavoitteiden suuntainen. 

Jälkiseurannan perusteella suositus on toteutunut. 

Hallituksen vuosikertomuksessa esitetty kokonaiskuva valtion taloudellisesta asemasta on 
parantunut  

Valtion talousarviolain (423/1988) 18 §:n mukaan hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle tulee 
antaa oikeat ja riittävät tiedot muun muassa valtion taloudellisesta asemasta. Kokonaistasetta koske-
neen tarkastuksen mukaan hallituksen vuosikertomuksessa valtion erilaisia varoja, velkoja ja vastuita 
koskevat tiedot esitettiin hajanaisesti, eikä niiden perusteella ollut mahdollista muodostaa kokonaisku-
vaa valtion taloudellisesta asemasta. Tarkastuksessa todettiin, että valtiovarainministeriön katsaus val-
tion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin antaa valtion taloudellisesta asemasta läpinäkyvämmän ja tii-
viimmän kokonaiskuvan kuin hallituksen vuosikertomus. Tarkastusvirasto suositti, että hallituksen vuo-
sikertomuksen kuvausta valtion taloudellisesta asemasta tulee parantaa. Valtion varojen, velkojen ja 
vastuiden kokonaisuus tulisi käydä avoimesti ja läpinäkyvästi ilmi. 

Valtion talousarviosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a luku käsittelee hallituksen vuosikerto-
musta ja siinä esitettäviä tietoja. Vuonna 2016 talousarvioasetuksen 68 b §:ää (118/2016) muutettiin 
niin, että siihen sisällytettiin velvollisuus ottaa vuosikertomukseen katsaus talousarviotalouden, valtion 
liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen muodostaman kokonaisuuden, tuottoihin 
ja kuluihin ja varallisuusasemaan ja taseen ulkopuolisiin vastuisiin. Talousarvioasetuksen 68 a §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaan vuosikertomukseen sisällytetään julkisen talouden ja valtiontalouden tilan-
nekatsauksen lisäksi arvio valtion toiminnan keskeisimmistä taloudellisista riskeistä ja niiden merkityk-
sestä. Talousarvioasetuksen 68 a §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kertomukseen otetaan katsaus val-
tion yhtiöomistuksen kehitykseen ja omistajapolitiikkaan. 
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Jälkiseurannassa valtioneuvoston kanslialta saadun selvityksen mukaan talousarvioasetuksen muutok-
sen (68 b §:n 1 momentti 4 kohta) tarkoituksena oli antaa aiempaa parempi kokonaiskuva valtioneu-
voston ohjausvallan alaisesta valtio-oikeushenkilön tuotoista ja kuluista, varoista ja veloista sekä taseen 
ulkopuolisista vastuista. Asetuksen mukaiset kohdat on sisällytetty nykyiseen hallituksen vuosikerto-
mukseen. 

Jälkiseurannassa valtiovarainministeriöltä saadun selvityksen mukaan asetuksen voimaan tullutta 68 
§:ää on sovellettu ensimmäisen kerran hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 2015. Asetuksen 68 §:n 
1 momentin 4 kohdassa säädettyä velvoitetta ottaa vuosikertomukseen valtion talousarviotalouden, 
liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen muodostaman kokonaisuuden sisältämät taseen 
ulkopuoliset vastuut on sovellettu ensimmäisen kerran vuodelta 2016 laadittuun hallituksen vuosiker-
tomukseen. 

Valtiovarainministeriö toteaa jälkiseurantaan antamassaan selvityksessä, että kun tarkastelee vuosiker-
tomuksen sisällön muutosta voi todeta, että hallituksen vuosikertomuksissa on viime vuosina valtion 
taloutta kuvattu pääasiassa saman tyyppisillä sisällöillä. Valtion taloutta on kuvattu avaamalla julkisen 
talouden tilaa ja sen hoitoa ohjaavia sääntöjä. Valtiontaloutta on kuvattu mm. budjettitalouden, talous-
arvion ja tilinpäätöksen, valtion henkilöstön tilan ja verotulojen osalta. Lisäksi on kerrottu EU:n ja Suo-
men välisistä rahavirroista, budjettitalouden ulkopuolisista rahastoista ja liikelaitoksista, valtion velasta 
ja valtiontalouden vastuista ja riskeistä.  

Valtion talousarvioasetuksen 68 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vuosikertomukseen sisällytetään 
julkisen talouden ja valtiontalouden tilakatsauksen lisäksi arvio valtion toiminnan keskeisimmistä talou-
dellisista riskeistä ja niiden merkityksestä. Valtioneuvoston kanslialta jälkiseurantaan annetussa selvi-
tyksessä todetaan, että julkista taloutta ja valtiontaloutta koskeva osuus oli jo aiemmin vakiintunut osa 
kertomusta, mutta arvio riskeistä sen sijaan oli osittain uusi. Selvityksessä todetaan, että esimerkiksi 
vuoden 2017 vuosikertomuksessa ao. osuutta on laajennettu ja Finnvera Oyj:tä on käsitelty omana koh-
tanaan yhtiön merkittävän vastuukannan vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan vuosikertomuksen 
valtion vastuita ja riskejä käsittelevää osuutta kehitetään edelleen eduskunnan edellyttämällä tavalla, 
jotta Suomen kaikista vastuista ja sitoumuksista saataisiin selkeä kokonaiskuva. Vuosikertomuksen val-
mistelussa hyödynnetään valtiovarainministeriön valmistelemaa laajempaa katsausta valtion taloudel-
lisiin vastuisiin ja riskeihin. 

Valtiovarainministeriön jälkiseurantaan antaman selvityksen mukaan se on viime vuosina panostanut 
erityisesti valtion vastuiden ja riskien selvittämiseen ja arviointiin. Valtiovarainministeriö on laatinut 
vuosittain katsauksen valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin läpinäkyvän kokonaiskuvan saamiseksi 
valtion taloudellisesta asemasta. Valtiovarainministeriön tarkoituksena on laatia myös jatkossa vastaa-
vantyyppinen laajempi raportti kuitenkin jatkuvasti sitä kehittäen. Katsausta on hyödynnetty vuosittain 
Hallituksen vuosikertomuksessa ja Julkisen talouden suunnitelmassa esitettävissä valtion taloudellista 
asemaa kuvaavissa osuuksissa. 

Talousarvioasetuksen muotoilu jättää melko paljon tulkinnanvaraa riskien esittämisen laajuudesta ja 
yksityiskohtaisuudesta. Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut -tarkastuksessa (4/2018) Valtiontalouden 
tarkastusvirasto totesi, että raportointi ehdollisten vastuiden kokonaisuudesta on parantunut, mutta 
riskien vaikutusten arviointia tulisi lisätä. Viime vuosina hallituksen vuosikertomuksessa ja sen liitteenä 
olevassa valtion tilinpäätöksessä vastuiden käsittely on kehittynyt kattavammaksi. Valtiovarainministe-
riö on vuodesta 2015 lähtien laatinut vuosittain katsauksen valtion taloudellisista riskeistä ja vastuista. 
Tiedot ehdollisten vastuiden riskien vaikutuksista taloudellisen aseman kehitykseen ja taloudenhoidon 
kestävyyteen eivät kuitenkaan kaikilta osin ole riittäviä. Ehdollisiin vastuisiin liittyvien riskien suuruus 
jää osin epäselväksi, koska riskien toteutumisen aiheuttamista menovaikutuksista ei esitetä kattavia 
skenaariolaskelmia eivätkä tiedot toteutuneista tappioista ole kattavia. Vastuiden riskisyyttä tulisi ku-
vata nykyistä systemaattisemmin esimerkiksi kokonaisarvioilla riskien kehityksestä, kattavilla riskiske-
naarioilla ja kattavilla tiedoilla maksetuista takauskorvauksista. Tilannetta tulisi parantaa uudistamalla 
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riskikatsauksen sisältöä sekä kehittämällä hallituksen vuosikertomuksen ja julkisen talouden suunnitel-
man tietosisältöä, esimerkiksi kansainvälisiä malleja hyödyntäen. Tämä varmistaisi myös sen, että val-
tion talousarvioasetuksen sisältämä vaatimus riskien merkityksen raportoinnista hallituksen vuosiker-
tomuksessa täyttyy. 

Jälkiseurannan perusteella suositus on osin toteutunut. 

Valtion yhtiöomaisuudesta, niiden vastuista ja riskeistä raportointia ollaan kehittämässä 

Kokonaistasetta koskeneessa tarkastuksessa suositettiin, että hallituksen vuosikertomuksen tilinpää-
töksen liitteen 7 yhteydessä tulisi esittää listaamattomien yhtiöiden osakkeiden yhteenlaskettu arvioitu 
markkina-arvo (käypä arvo). Tällöin liitetieto antaa oikeamman kuvan valtion osakeomistusten koko-
naisarvosta. Lisäksi suositettiin yhtenäistämään valtion yhtiöomaisuudesta raportointia, jotta valtio-
omisteisten yhtiöiden taloudellisesta asemasta tulisi selkeämpi kokonaiskuva. 

Valtion talousarvioasetuksen 68 a §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kertomukseen otetaan katsaus 
valtion yhtiöomistuksen kehitykseen ja omistajapolitiikkaan. Valtioneuvoston kanslialta jälkiseuran-
nassa saadun selvityksen mukaan vastaavia tietoja sisältyi aiemmin ministeriöiden toimialakohtaisiin 
tuloksellisuuden kuvauksiin. Muutoksen tavoitteena oli, että tiedot esitettäisiin koko valtion osalta kes-
kitetysti. Keskeisenä nähdään raportoida yhtiöomistuksesta, sen kehityksestä ja omistajapolitiikasta 
suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin.  

Valtioneuvoston kanslialta jälkiseurannassa saadun selvityksen mukaan vuoden 2017 hallituksen vuosi-
kertomuksen kertomusosassa on esitetty yleiskatsaus (luku 3.3.) valtion omistajaohjaukseen ja yhteis-
kunnalliseen vaikuttavuuteen. Ministeriöiden tuloksellisuuskuvauksissa (liite 1) ainoastaan valtioneu-
voston kanslia raportoi erikseen valtion omistajapolitiikan tuloksellisuudesta viitaten kuitenkin erilli-
seen liitteeseen. Selvityksessä todetaan, että osana vuosikertomuksen liitteen 2 tilinpäätöslaskelmia on 
esitetty valtion omistamien yhtiöiden kirjanpitoarvo ja pörssiyhtiöiden markkina-arvo sekä yhtiöittäin 
valtion omistusosuus, myyntiosuuksien alaraja sekä saadut osingot. Uutena osana vuoden 2017 kerto-
mukseen on sisällytetty valtion omistajapolitiikkaa ja yhtiöomistusta tarkemmin selostava liite (liite 4), 
joka sisältää tiedot sekä erityistehtäväyhtiöistä että kaupallisista yhtiöistä. Liitteen sisältö vastaa pää-
piirteissään aiemmin valtioneuvoston kanslian laatimaa erillistä valtion omistajaohjauskertomusta, jota 
ei enää julkaista erikseen. Valtioneuvoston kanslian mukaan edellä kuvatun valtion yhtiöomistuksen 
esitystavan tavoitteena on antaa lukijalle helpommin selkeä ja informatiivinen kokonaiskuva valtion yh-
tiöomistuksesta. Valtion omistajapolitiikasta ja yhtiöomistuksesta raportoinnin todetaan olevan sen 
monimutkaisuuden johdosta osoittautunut haasteelliseksi ja se on edelleen yksi vuosikertomuksen si-
sällön kehittämiskohteista. 

Valtiovarainministeriö toteaa jälkiseurannassa antamassaan selvityksessä, että raportointi valtion yh-
tiöomaisuudesta on kaikkiaan ollut hajanaista. Hallituksen vuosikertomuksessa vuodelta 2017 yhtiö-
omaisuudesta raportoidaan 1) luvussa 3.3. Valtion yhtiöomaisuus, 2) Valtion tilinpäätöksen liitteessä 7 
Valtion käyttö- ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset, 
3) liitteessä 4 Valtion yhtiöomaisuus sekä 4) vaihtelevasti ministeriöiden tuloksellisuusosuuksissa. 

Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan luku 3.3 painottui valtion yhtiöomaisuuden osalta omista-
jaohjaukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tilinpäätöksessä esitettiin valtion omistamien yh-
tiöiden kirjanpitoarvo ja pörssiyhtiöiden osalta markkina-arvo, omistusosuus, myyntioikeuksien alaraja 
sekä saadut osingot yhtiöittäin. Hallituksen vuosikertomuksen liitteessä 4 esitettiin yhtiöiden tilinpää-
tösten keskeisimmät tunnusluvut sekä tiivis katsaus yhtiöittäin. Siinä kuvattiin yritysvastuuta, hallitus-
valintoja, palkitsemista, valtion suoraa pörssiomistusta ja pörssisalkun kehitystä. Listaamattomat kau-
palliset yhtiöt käytiin yhtiöittäin läpi. Lisäksi varsinaisessa kertomusosiossa kerrottiin valtion yhtiöomis-
tuksen omistajaohjauksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Hallituksen vuosikertomukseen 
2017 otettiin omana kohtanaan valtion omistama Finnvera Oyj tämän merkittävän vastuukannan 
vuoksi. 
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Valtiovarainministeriö toteaa selvityksessään, että erityistehtäväyhtiöitä koskevan raportoinnin ja nii-
den vastuiden ja riskien analysoinnin kehittäminen on Hallituksen vuosikertomus -toimikunnassa nähty 
tarpeelliseksi. Erityisyhtiöiden vastuut ja riskit ovat lähtökohtaisesti mukana valtion tilinpäätöstiedoissa, 
mutta valtiovarainministeriö ei voi täysin varmistua siitä, että ministeriöt ja virastot olisivat kirjanneet 
ja arvioineet riittävästi ja riittävällä tarkkuudella kaikki yhtiöitä koskevat riskit ja vastuut sekä raportoi-
neet niistä. Erityistehtäväyhtiöiden hallinta on varsin hajautunut. Valtiovarainministeriö tulee osaltaan 
vaikuttamaan siihen, että seuraavien hallituksen vuosikertomusten sisältöä kehitetään siihen suuntaan, 
että se antaisi entistä paremman kuvan valtion osakeomistuksesta. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikerto-
muksen tarkastuksessa, että kokonaiskuvaa yhtiöiden toiminnan volyymista ja kannattavuudesta on py-
ritty tuomaan esiin, mutta yhtiökokonaisuuden taloudellista asemaa ei kuvata juurikaan tasenäkökul-
masta. Valtionyhtiöiden yhteenlaskettu arvo ja erikseen listaamattomien yhtiöiden yhteenlaskettu, so-
veltuvin osin arvonmääritykseen perustuva arvo, on esitetty yhtenevästi tarkastusvirastojen aiempien 
kannanottojen kanssa. 

Jälkiseurannan perusteella suositus on toteutunut. 

Rahastojen ottaminen kehysjärjestelmän piiriin ei ole edennyt 

Kokonaistasetta koskeneessa tarkastuksessa todettiin, että rahastojen ottaminen talousarviotalouden 
piiriin ei ole edennyt, vaikka verotulojen kohdentaminen on budjetointiperiaatteiden vastaista. Rahas-
tomallia on perinteisesti puollettu sillä perusteella, että se mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaessa. 
Toisaalta nettobudjetointi talousarviotaloudessa antaa tiettyä joustavuutta äkillisissä tilanteissa, mikäli 
rahastoja sulautettaisiin talousarviotalouteen. Tarkastusvirasto suositti edistämään määrätietoisesti ra-
hastojen ottamista kehysjärjestelmän piiriin. 

Valtiovarainministeriön jälkiseurantaa varten antamassaan selvityksessä todetaan, että valtiovarainmi-
nisteriön näkemyksen mukaan menokehyksen tulisi olla mahdollisimman kattava. Valtiovarainministe-
riö on ehdotuksessaan hallitusohjelman sisällöksi kehysjärjestelmästä ehdottanut, että Valtion asunto-
rahasto ja Maatilatalouden kehittämisrahaston talous liitettäisiin kehyksen piiriin siltä osin kuin talous-
arvion perusteluissa otetaan niiden menojen määriin kantaa. Suositusta ei kuitenkaan noudatettu laa-
dittaessa pääministeri Sipilän hallitusohjelman kehyssääntöä, jotka sisältyvät hallitusohjelman liittee-
seen 5. Valtiovarainministeriö toteaa, että se tulee kuten aiemmin vaalikausien vaihteessa käymään läpi 
kehysjärjestelmän toimivuutta ja ehdottaa mahdollisia muutostarpeita siihen ennen huhtikuussa 2019 
toimitettavia eduskuntavaaleja. 

Jälkiseurannan perusteella suositus ei ole toteutunut. 

 Yhteenveto ja jatkotoimet 

Tarkastuksen kohteena oli selvittää, miten kokonaistase- tai konserniraportointia on kehitetty ja miten 
kehittämistyössä on huomioitu eduskunnan tietotarve ja siihen liittyvät kansainväliset suositukset. Tar-
kastusvirasto suositti edistämään valtion kokonaistaseen muodostamista, jotta valtion taloudellisesta 
asemasta muodostuisi kokonaisvaltainen kuva. Tarkastusvirasto suositti yhtenäistämään valtion yhtiö-
omaisuudesta raportointia sekä parantamaan hallituksen vuosikertomuksen kuvausta valtion taloudel-
lisesti asemasta. Myös rahastojen ottamista kehysjärjestelmän piiriin suositettiin edistämään. 

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut varsin paljon tarkastuksen suositusten ja 
kannanottojen suuntaista kehitystä. Valtion talousarvioasetuksen muutoksen mukaisesti hallituksen 
vuosikertomukseen on lisätty vuoden 2015 vuosikertomuksesta alkaen uusi luku Valtiontalouden koko-
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naislaskelmat. Lisäksi hallituksen vuosikertomuksen ns. tilinpäätösliitteessä on esitetty varainhoitovuo-
desta 2015 alkaen varsinaiset kokonaislaskelmat; tuotto- ja kululaskelma sekä kokonaistase. Valtion yh-
tiöomaisuudesta raportointia on myös yhtenäistetty. 

Jälkiseurannan perusteella tarkastuksen kohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannan-
ottojen mukaista kehitystä. Jälkiseurannassa havaitut ja tähän mennessä toteutetut toimet ovat riittäviä 
kehittämistarpeiden näkökulmasta. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. 
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