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1 Toimintaympäristö ja voimavarat

Tässä luvussa käsitellään toimintaympäristö ja sen riskit, vaikuttavuussalk-
ku sekä määräraha- ja henkilöstösuunnitelma.

1.1 Toimintaympäristö ja sen riskit

Suomi on osa globaalia taloutta. Maailmantalouteen kohdistuu tällä hetkel-
lä epävarmuutta, kun globalisaatio, siirtolaisuus ja kansainvälinen kauppa 
ovat murroksessa. Maailman valtioiden yhteistyö on tärkeää globaalien ja 
taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Ensimmäistä kertaa lähes kaik-
ki maailman maat ovat yhdessä sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen, 
jossa on päätetty sitovista tavoitteista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 

Euroopan unionin valtioiden yhteistyö on myös kohdannut haasteita ja 
riskisyyttä, kun esimerkikisi Iso-Britannia on tehnyt päätöksen irtautua EU-
jäsenyydestä. Neuvotteluihin liittyvä epävarmuus on jo heikentänyt Euroo-
pan kasvuennusteita, mutta tarkemmin eron vaikutuksia voidaan arvioida 
vasta kun eron ehdoista on sovittu. EU:ssa keskiössä ovat kysymykset turva-
paikanhakijavirroista ja ihmisten vapaasta liikkumisesta uudessa tilantees-
sa. Samaan aikaan EU:lle on asetettu paineita talouskasvun elpymisestä ja 
talouspolitiikan integraation vahventamisesta EMU-maissa.

Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen tulee edellyttämään toimen-
piteitä velkaantumisen taittamiseksi ja valtiontalouden tasapainon vahvista-
miseksi. Julkisen talouden sopeutuminen niukkeneviin resursseihin jatkuu 
samalla kun julkisiin menoihin ja palveluihin kohdistuvat odotukset pysyvät 
korkeana erityisesti väestön ikääntymisen johdosta. Sopeutumisessa tule-
vat olemaan tärkeässä asemassa rakennemuutosten toteuttaminen, tekno-
logisen kehityksen hyödyntäminen ja sääntelyn purkaminen. 

Tarkastustyöllä tuetaan kansalaisten luottamusta hyvään hallintoon. 
Tarkastusviraston mandaatin laajentaminen mahdollistaisi aiempaa ko-
konaistaloudellisemman näkökulman, mikäli Kansaneläkelaitos ja Finans-
sivalvonta kuuluisivat tarkastusviraston tarkastusoikeuden piiriin. Maa-
kuntauudistus ja SOTE–uudistus tulevat muuttamaan tarkastusviraston 
toimintakenttää, kun tarkastusoikeus laajentunee koskemaan uutta alue-
hallintoa. Tarkastussuunnittelussa korostuu pitkäjänteisyys, jotta rajalliset 
resurssit saadaan kohdistettua olennaisille alueille. Samaan aikaan toimin-
taympäristö on murroksessa, mihin tulee pystyä reagoimaan tarkastusten 
aiheiden valinnassa ja toteutuksessa.

Tarkastustyöllä tuotettava riippumaton tieto on tärkeä osa yhteiskun-
nallista keskustelua. Tarkastustyössä voidaan hyödyntää yhä suurempia ai-
neistoja, kun datan käsittely ja analysointi automatisoituu. Valtion kirjanpi-
to- ja tilinpäätöstehtävät ovat keskittymässä Palkeisiin (Kiti-hanke), mikä 
yhdenmukaistaa valtion taloushallintoa. Tietoa voidaan tuottaa oikea-ai-
kaisesti vastaamaan ajankohtaisia tietotarpeita. Tarkastusten näkökulma 
on kehittävä ja tulevaisuusorientoitunut.
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1 Asiantuntijatoiminta erityisesti 
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1.2 Vaikuttavuussalkku

Vaikuttavuussalkku näyttää vuositasolla, miten tarkastusviraston tarkastuk-
set kohdentuvat valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa havaituille pääris-
kialueille. Vaikuttavuussalkku osoittaa, mihin pääriskialueisiin kohdennetaan 
ja suunnataan tarkastusteemoja ja mitä tarkastuspainopisteitä näihin riskeihin 
liittyen on valittu.

Vaikuttavuussalkku antaa kokonaiskuvan ja -ketjun pääriskialueista tarkas-
tusteemoihin sekä sen, millä vaikuttavuusdimensioilla eli tarkastuslajilla ja val-
vontatoiminnolla vastataan valtion- ja kansantaloudellisen riskianalyysin pääri-
skialueisiin. Tarkastus on joko varmentavaa tai kehittävää. Vaikuttavuussalkun 
kautta näkyvät myös horisontaaliset tarkastusteemat ja -painopisteet sekä yh-
teistyötarpeet eri tarkastuslajien välillä.

1.3 Määräraha- ja henkilöstösuunnitelma

Määrärahakehyksessä 2017–2021 arvioidaan talousarvioesitysten kokonaista-
so vuosikohtaisesti. Kehyksestä ilmenee talousarvioesitysten määrärahojen ja-
kautuminen palkkoihin ja palkkioihin, muihin henkilöstömenoihin, toimitilo-
jen vuokriin sekä muihin toimintamenoihin VTV2020-strategiakauden loppuun 
saakka. Virkarakenteen kehittäminen kustannuksiltaan kevyemmäksi jatkuu 
tarkastusvirastossa edelleen. Virkarakennemuutos toteutetaan siten, että ul-
koisissa rekrytoinneissa haetaan ylitarkastajia ja tarkastajia. Liitteessä 1 esite-
tään tarkastusviraston määrärahakehys ja liitteessä 2 toiminta- ja taloussuun-
nitelman määrärahalaskelma.

Henkilöstövoimavarat kohdennetaan yksiköille liitteessä 3 kuvatun henkilös-
tövoimavarakehyksen 2016–2021 (2022) mukaisesti. Kehyksestä ilmenee hen-
kilöstövoimavarojen kohdentuminen eri tarkastuslajeille ja valvontatehtävil-
le sekä toiminnoille. Henkilöstövoimavarakehys ennustaa suunnittelukaudella 
henkilöstön palkkamenot ja henkilöstötyövuodet, joita suunnataan tarvittaes-
sa viraston talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuvio 1: Määrärahojen jakautuminen

Määrärahakehyksessä arvioidaan 
talousarvion jakautuminen 
VTV2020-strategiakauden 
loppuun saakka

Palkat ja palkkiot

Muut toimintamenot

Muut henkilöstömenot

Toimitilojen vuokrat

01
02

03 04
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2 Tarkastussuunnitelma 2017–2021

Tässä luvussa käsitellään tarkastustoiminnan painopisteet ja raportointi.

2.1 Painopisteet

Tarkastuksen suuntaamisessa sovelletaan suunnittelukaudella seuraavia 
yleisiä painotuksia, jotka konkretisoidaan kunkin tarkastuslajin tarkastus-
suunnitelmassa:

VTV2020-vision mukaisesti tarkastusvirasto on tuloksellinen valtion-
talouden tarkastaja ja valvoja, joka vaikuttaa julkisen talouden ja hallinnon 
kestävään uudistumiseen. 

Tuotamme ajankohtaista tarkastus- ja valvontatietoa, joka on olennais-
ta päätöksentekijälle toiminnan kehittämisessä. 

Ennakoimme toimintaympäristömuutoksia, reagoimme niihin suunnitte-
lussa ja raportoinnissa ja perustelemme läpinäkyvästi painopistealueemme.

P – julkisen talouden kestävyys ja keskeisten rakenneuudistusten toimeenpano, kuten  
maakuntahallintouudistus, sote-uudistus, taloushallintouudistus ja digitalisaatio

 – suomen kilpailukyky, julkisen toiminnan kustannustehokkuus, resurssiviisaus 
 – julkisen hallinnon potentiaali toteuttaa merkittävät uudistukset, kuten  

maakuntahallintouudistus, sote-uudistus, taloushallintouudistus ja digitalisaatio
 – ennakkotiedon hyödyntäminen, vaikutusarvioinnit sekä asiakasnäkökulma palvelujen  

vaikuttavuuden arvioinnissa
 – siirtomenot: valtionavut ja muut valtion rahoitustuet, valtionosuudet
 – hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen
 – sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila
 – tietoyhteiskunnan toimintavarmuus

Tarkastuksen yleiset 
suuntaamisperiaatteet

Asian välitön ja välillinen 
valtiontaloudellinen 
merkitys lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä

Asian merkitys eduskunnalle 
fi nanssivallan käytössä sekä 
valtioneuvostolle valtiontalouden
ja hallinnon ohjauksessa ja 
valvonnassa

Asian merkitys hyvän hallinnon 

periaatteiden ja tuloksellisuuden 

toteutumiselle sekä kansalaisten ja

sidosryhmien luottamukselle valtion

taloudenhoitoon. 
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2.2 Eduskuntakertomusraportointi

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisiä kertomuksia eduskunnal-
le ovat
1. valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n mukainen vuo-

sikertomus toiminnastaan eduskunnalle
2. tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n nojalla tarvittaessa annettavat 

erilliskertomukset eduskunnalle
3. ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n 3 momentin perus-

teella annettavat vaalikohtaiset vaalirahoituksen valvontakertomukset
4. puoluelain §:n 9 e 5 momentin mukaisesti vuosittain annettavat puo-

luerahoituksen valvontakertomukset.

Eduskuntakertomusraportoinnin tavoitteena on palvella mahdollisim-
man hyvin eduskuntaa sille valtiosäännössä annetuissa tehtävissään. Rapor-
tointi toteuttaa kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tarkoitettua ulkoi-
sen tarkastajan ja ylimmän päätöksentekoelimen välistä vuorovaikutusta.

Eduskuntakertomukset tuovat esille valtiopäivätyön kannalta olennai-
simmat tarkastushavainnot ja johtopäätökset luettavassa ja helposti hyö-
dynnettävässä muodossa. Kertomuksia kehitetään yhteistyössä päätöksen-
tekijöiden kanssa.

2.3 Tilintarkastus ja laillisuustarkastus

Tässä alaluvussa käsitellään tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen teh-
tävä ja tavoitteet, valtiontaloudellinen näkökulma, tarkastuksen kohdenta-
minen ja kehittämisen painopisteet.

Tehtävä ja tavoitteet

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen tehtävänä on
 – tuottaa säännöllisesti ajantasaista ja luotettavaa tietoa valtion ja kir-

janpitoyksiköiden tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta ja riittävyydes-
tä sekä talousarviota koskevien säännösten noudattamisesta ja hyvän 
hallinnon periaatteiden toteutumisesta

 – edistää hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista ja hyvien käytän-
töjen jakamista valtion taloudenhoidossa

 – vahvistaa eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa sekä tukea val-
tioneuvoston alaista hallintoa valtion taloudenhoidossa.

Tilintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että valtion talousarvio-
ta ja keskeisiä valtion taloudenhoitoa koskevia säännöksiä noudatetaan ja 
että valtion ja sen kirjanpitoyksiköiden tuotoista, kuluista ja taloudellises-
ta asemasta raportoidaan oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastuksella tue-
taan budjettivallan ja asianmukaisen sisäisen valvonnan toteutumista, hy-
vään taloudenhoitoon kuuluvien periaatteiden noudattamista ja hallinnon 
tuloksellisuutta.

Laillisuustarkastuksen tavoitteena on varmistaa, onko toimittu lainsää-
dännön, muun alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeis-
tuksen mukaisesti. Pyrkimyksenä on selvittää, onko toiminta järjestetty 

Tilintarkastus tuottaa 
luotettavaa tietoa valtion 
ja kirjanpitoyksiköiden 
tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta 
ja talousarvion noudattamisesta

talousarvion, hyvän hallinnon periaatteiden, toimintapolitiikan  sekä ra-
hoitus- tai sopimusehtojen mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa päätöksen-
tekijöille tietoa lakien, muiden säännösten ja hyvän hallinnon periaattei-
den noudattamisesta sekä siitä, onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset.

Valtiontaloudellinen näkökulma

Tilintarkastusten ja laillisuustarkastusten tarkastusasetelmassa valtion-
taloudellinen näkökulma on aina keskeinen. Tilintarkastusta kohdenne-
taan suurimpiin ja valtion tilinpäätöksen kannalta merkittävimpiin kirjan-
pitoyksiköihin ja eriin. Laillisuustarkastusta kohdennetaan talousarvion ja 
valtion tilinpäätöksen kannalta olennaisiin eriin. Tilintarkastuksen yhtey-
dessä toteutettavissa laillisuustarkastuksissa pyritään valtiontalouden nä-
kökulmasta laajaan kattavuuteen.

Olennaisuuden määrittelyyn vaikuttaa se, tarkastellaanko asiaa oikei-
den ja riittävien tietojen, talousarvion noudattamisen vai hyvän hallinnon 
periaatteiden toteutumisen näkökulmasta.

Tarkastuksen kohdentaminen

Tilintarkastuskertomukset annetaan valtion tilinpäätöksestä, kirjanpitoyk-
siköiden tilintarkastuksesta sekä eräiden rahastojen tilintarkastuksesta. Tar-
kastusviraston suorittama tilintarkastus kattaa ministeriöt ja kirjanpitoyk-
siköt, joiden on lakisääteisesti laadittava tilinpäätös, sekä eräät talousarvion 
ulkopuoliset valtion rahastot ja valtion tilinpäätöksen. 

Tilintarkastus kohdennetaan olennaisuuden ja riskin perusteella. Olen-
naisuuskriteerien määräytymiseen tarkastuksessa ja raportoinnissa vai-
kuttavat tarkastuksen näkökulma sekä kulloinenkin sidosryhmä. Olennai-
suudessa keskeistä on tiedon oletettu vaikutus tiedon hyväksikäyttäjän 
päätöksentekoon. 

Tilintarkastusta kohdennetaan budjetointimenettelyihin ja tulostavoit-
teiden asettamiseen, tilinpäätöslaskelmiin ja toimintakertomukseen, sisäi-
sen valvonnan menettelyihin sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten 
säädösten noudattamiseen.  

Laillisuustarkastusta kohdennetaan niihin asioihin, joissa laillisuus-
tarkastus tarkastusmuotona antaa parhaat välineet tuottaa tarkastustietoa 
valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä talous-
arvion noudattamisesta. Tarkastuksen kohdentamiseen vaikuttavat asian 
merkitys valtion talousarvion kannalta, asian merkitys valtion taloudelli-
seen asemaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, toimintariski, jossa korostuu 
laillisuus- ja asianmukaisuusnäkökulma, sekä asian merkitys eduskunnan 
valtiontaloudellisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntövallan käytössä. Kes-
keisiä aihealueita ovat siirtomenot, tulot, hankinnat sekä talousarvion nou-
dattamiskysymykset.

Laillisuustarkastusten aiheisiin liittyen on vuonna 2016 tehty laajahko 
riskianalyysi, joka laillisuustarkastusohjeen mukaisesti laaditaan joka kol-
mas vuosi. Riskianalyysin pohjalta suunnitellaan laillisuustarkastusaiheita.

Suunnittelukauden alkupuolella valmistellaan tarkastustuote maakun-
tien tarkastamista varten yhteistyössä tuloksellisuustarkastuksen kanssa. 
Tarkastusviraston suorittama maakuntien tarkastus voi  hallituksen maa-
kuntalakia koskevan esitysluonnoksen mukaan sisältää taloudenhoidon 

Tarkastusasetelmassa keskeistä on 
valtiontaloudellinen näkökulma

Tilintarkastus kohdennetaan 
olennaisuuden ja riskin perusteella

Laillisuustarkastukset 
kohdennetaan erillisen 
riskianalyysin perusteella
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laillisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja valtion talousarvion noudatta-
miseen kohdistuvaa tarkastusta.  Maakuntien osalta tarkastusviraston ta-
voitteena on erityisesti varmistaa, että eduskunta saa päätöksentekoaan ja 
arviointejaan varten oikeat ja riittävät tiedot maakuntien toiminnasta, ta-
loudesta ja taloudellisesta asemasta. 

Kehittämisen painopisteet

 Tarkastuskaudella 2015–2016 on otettu käyttöön uusi tilintarkastusohje, 
jonka liitekokonaisuus on uudistettu. Liitteiden päivityksiä on jatkettu tar-
kastuskaudella 2016–2017, ja yksittäisten liitteiden uudistamista jatketaan 
tarkastuskaudella 2017–2018. 

Tilintarkastuksessa kehittämisen painopisteitä suunnittelukaudella ovat 
keskitettyjen tarkastusmenetelmien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntä-
en, uuden ohjeistuksen käytännön soveltaminen ja systemaattisen tietojär-
jestelmien tarkastuksen vahvistaminen. Laillisuustarkastuksen ohjeistus päi-
vitetään ottamalla huomioon ISSAI-standardeissa tapahtuneet muutokset. 

Tarkastuksen kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota hallinnon 
ja talouden digitalisoitumisesta aiheutuviin haasteisiin. Suunnittelukaudel-
la  vahvistetaan sähköisiin aineistoihin perustuvia analyyttisiä tarkastusme-
netelmiä sekä tilintarkastuksessa että laillisuustarkastuksessa.  Tavoitteena 
on, että yksiköllä on käytössään talousarviotalouden keskeiset rahaproses-
sit kattava relaatiotietokanta tai relaatiotietokannan tapaan käytettävät tie-
dot olennaisimmista valtiontalouden tietosisällöistä, tietoja ylläpidetään 
ajantasaisesti ja automaattisesti ja kaikki tarkastuslajit voivat käyttää niitä. 

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen osalta digitalisointia ja oh-
jelmistorobotiikkaa kehitetään ja hyödynnetään suunnittelukaudella seu-
raavasti:

Tilintarkastusohjeistuksen 
päivittämistä jatketaan

Tarkastusmenetelmien 
kehittämisessä hyödynnetään 
digitalisaatiota

Kuvio 2: Ohjelmistorobotiikka

Ryhmätyömuotoja vahvistetaan erityisesti niissä tarkastuksissa ja toi-
minnoissa, joissa tiedon jakamisella ja yhteistyöllä voidaan kehittää osaa-
mista ja uusia taitoja sekä parantaa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen vaikuttavuutta vahvistetaan 
aktiivisella vuorovaikutuksella tarkastuksessa mukana olevien organisaa-
tioiden kanssa.

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma varainhoitovuonna 2017 ja 
varainhoitovuosina 2018–2021

Tilintarkastuskertomukset annetaan kirjanpitoyksikköinä toimivista viras-
toista, laitoksista ja ministeriöistä, kolmen talousarvion ulkopuolisen val-
tion rahaston tilintarkastuksista sekä valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Suunnitelman mukaisesti varainhoitovuosilta 2017–2021 tilintarkastus-
kertomuksia annetaan vuosittain 65–75.

Laillisuustarkastuksen tarkastussuunnitelma 2017 ja alustava 
suunnitelma vuosille 2018–2021

Laillisuustarkastuksia toteutetaan tilintarkastuksen yhteydessä tehtävinä 
tarkastuksina ja erillisinä laillisuustarkastuksina, joista annetaan erilliset 
laillisuustarkastuskertomukset. Laillisuustarkastusta kohdennetaan riski-
analyysin linjausten mukaisesti erityisesti siirtomenoihin, tuloihin, hankin-
toihin sekä talousarvion noudattamiskysymyksiin.

Vuonna 2017 valmistuu kaksi erillistä laillisuustarkastuskertomusta. 
Nämä koskevat yritystukia sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestämistä. Tilintarkastusten yhteydessä raportoidaan maksullisen toimin-
nan tarkastuksesta. 

Vuosittain annetaan 65–75 
tilintarkastuskertomusta

Automatisoidaan 
tilinpäätösvaiheen 

työvaiheita 
2017 — 2018

Monipuolistetaan
menetelmiä ja datan
käyttöä 2017 — 2019

Otetaan osakirjanpidot 
hallintaan 2016 — 2018

Vakioidaan 
keskitettyjä analyysejä 

2017 — 2021 

Laajennetaan tietojen 
hyödyntäminen 

osakirjanpitoihin 
2016 — 2019 

Ohjelmisto-
robotiikka
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Vuonna 2017 aloitetaan kolme erillistä laillisuustarkastusta. Nämä koske-
vat yliopistojen valtionrahoitusta, talousarvion ulkopuolisia valtion vastuu-
sitoumuksia kansainvälisissä yhteisöissä sekä verotuloja. Tilintarkastuksen 
yhteydessä tehtävät laillisuustarkastukset koskevat palkkahallintoa, maa-
hanmuuttoon liittyviä valtion menoja sekä maataloustukia.

2.4 Tuloksellisuustarkastus ja 
finanssipolitiikan tarkastus

Tässä alaluvussa käsitellään tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan 
tarkastuksen tehtävät ja tavoitteet, valtiontaloudellinen näkökulma, tarkas-
tuksen kohdentaminen ja kehittämisen painopisteet.

Tehtävä ja tavoitteet

Tuloksellisuustarkastuksen tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon 
tarkoituksenmukaisuutta. Taloudenhoito on tarkoituksenmukaista silloin, 
kun taloudenhoidosta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toimin-
nasta vastaava taho edistää tavoitetilaa mahdollisimman paljon mahdolli-
simman vähin valtiontaloudellisin kustannuksin.

Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa tarkastusraportoinnin hyödyntäjille tuo-
malla esiin toiminnan tuloksellisuutta koskevia hallinnon hyviä käytäntö-
jä sekä merkittäviä puutteita ja ongelmia syineen. Tarkastuksilla pyritään 
antamaan päätöksentekijöille taloudenhoidon suunnittelussa ja ohjaukses-
sa hyödynnettävää tietoa ja suosituksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Finanssipolitiikan tarkastuksen kohteena on finanssipolitiikan valmis-
telu, toteutus, ohjausvälineet ja tietoperusta sekä tavoitteiden saavuttami-
nen. Finanssipolitiikan tarkastuksessa keskeistä on koko julkisen talouden 
kokonaisuuden näkökulma. Huomiota kiinnitetään erityisesti julkisen ta-
louden suunnitelman tietoperustaan. 

Finanssipolitiikan tarkastuksessa tavoitteena on sekä uuden analyytti-
sen informaation tuottaminen että valtion- ja julkisen talouden tilan läpinä-
kyvyyden edistäminen. Finanssipolitiikan tarkastus tukee samalla finanssi-
politiikan valvonta- ja arviointitehtävien tavoitteita.

Tarkastuksen kohdentaminen 

Tuloksellisuustarkastusten suuntaamista ja aihevalintaa ohjaavat tarkastus-
viraston strategia, valtion- ja kansantalouden riskianalyysi, tuloksellisuus-
tarkastuksen olennaisuuskriteerit sekä mahdollisuus tuottaa päätöksente-
ossa hyödynnettävää informaatiota. Tarkastusten lisäksi tehdään teemoihin 
liittyviä selvityksiä, joiden kohdentamista ohjaavat pitkälti samat periaat-
teet kuin tarkastuksiakin. 

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa määritellään ja priorisoidaan 
riskit, joihin tarkastustoimintaa kohdennetaan. Valtion- ja kansantalouden 
riskianalyysissa yhdeksi pääriskialueeksi on nostettu julkisen sektorin tulo- 
ja menokehityksen epäsuhta. Tarve läpinäkyvyyttä edistävälle ja ajankoh-
taiselle tarkastustiedolle korostuu tilanteessa, jossa taloudelliset resurssit 
ja lainsäädännössä määritellyt tehtävät ja velvoitteet eivät ole tasapainossa.

Alkavat laillisuustarkastukset 
kohdistuvat yliopistojen 
valtionrahoitukseen, talousarvion 
ulkopuolisiin vastuusitoumuksiin 
ja verotuloihin

Tavoitetilan saavuttamista 
tulisi edistää mahdollisimman 
paljon mahdollisimman vähin 
valtiontaloudellisin kustannuksin

Yksi pääriskialueista on 
julkisen sektorin tulo- ja 
menokehityksen epäsuhta 

Finanssipolitiikan tarkastusta ohjaavat kohteena olevan asian kansan- ja 
valtiontaloudellinen merkitys, tiedon oleellisuus ja oikea-aikaisuus eduskun-
nan päätöksenteon kannalta sekä tiedon hyödyllisyys finanssipolitiikkaa ja 
valtiontaloutta koskevan julkisen keskustelun kannalta. Finanssipolitiikan 
tarkastusta suuntaavia keskeisiä valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa 
tunnistettuja pääriskialueita ovat julkisen sektorin tulo- ja menokehityksen 
epäsuhta sekä julkisen talouden kokonaisuuden hallinnan vaikeutuminen. 

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen tarkas-
tussuunnittelussa määritetään ne tarkastusteemat ja tarkastusaiheet, joil-
la vastataan valtion- ja kansantalouden riskianalyysissa esiin nostettuihin 
pääriskialueisiin. Pääosa tarkastusaiheista suunnitellaan ja toteutetaan osa-
na teemaa. Teemat kohdistuvat valtion taloudenhoidon näkökulmasta olen-
naisiin kokonaisuuksiin.

Teemasuunnittelussa määritetään teeman tavoite tai pääkysymys, jo-
ka ohjaa yksittäisten tarkastusten tarkastusasetelmia. Teemasuunnittelus-
sa määritetään myös tarkastusten näkökulmat sekä tarkastusinformaation 
ensisijaiset hyödyntäjät.

Tarkastuskohtaisessa suunnittelussa muotoillaan tarkastusasetelma, 
tarkennetaan tarkastuskysymyksiä sekä suunnitellaan sovellettavat tiedon-
muodostuksen menetelmät ja hyödynnettävät aineistot.

Valtiontaloudellinen näkökulma tuloksellisuustarkastuksessa 

Tuloksellisuustarkastus kohdennetaan ensisijaisesti valtiontaloudellisesti 
merkittävään toimintaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarkastuksen kohtee-
na olevassa toiminnassa käytetään olennaisesti valtion varoja tai sillä vai-
kutetaan olennaisesti valtion tuloihin, menoihin, kustannuksiin tai varal-
lisuuteen. Valtiontaloudellinen merkittävyys ei siten perustu ainoastaan 
taloudellisten resurssien käyttöön. Valtiontaloudellisen merkittävyyden ar-
vioinnissa painotetaan jo aiheutuneiden kustannusten sijasta ennakoituja 
valtiontaloudellisia kustannuksia. Tämä edellyttää ennakointinäkökulman 
huomioimista tarkastusten suunnittelussa. 

Tuloksellisuustarkastuksia suunnitellaan ja kohdennetaan siten, että 
tarkastuksen kohteena olevaa toimintaa ja sen vaikutuksia arvioidaan suh-
teessa jo aiheutuneisiin tai ennakoituihin valtiontaloudellisiin kustannuk-
siin, vaikka tarkastus kohdennettaisiin vain johonkin tuloksellisen toimin-
nan osatekijään.

Tarkastuksen kohteena olevaa asiaa arvioidaan aina taloudellisesta nä-
kökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa ja asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista arvioidaan suhteessa valtiontaloudellisiin kustannuksiin.

Kehittämisen painopisteet 

Tuloksellisuustarkastuksen kehittämisen painopisteet ovat tiedonmuodos-
tuksen menetelmällisen luotettavuuden kehittäminen, sidosryhmävuoro-
vaikutuksen vahvistaminen ja raportoinnin kehittäminen. Tarkastusra-
portointia kohdennetaan erikseen tunnistetulle kohderyhmälle. Lisäksi 
taloudellisen näkökulman vahvistamista jatketaan.

Tarkastusteemat ja -aiheet 
vastaavat riskianalyysissä esiin 
nousseisiin pääriskialueisiin

Tarkastettavaa toimintaa 
arvioidaan aina suhteessa 
valtiontaloudellisiin kustannuksiin
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Suunnitelma raportoinnin kehittämiseksi 

Vuoden 2017 alussa päivitetään tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipoli-
tiikan tarkastuksen ohje. Tarpeen mukaan päivitetään myös raportointioh-
jetta. Raportoinnin kehittämisessä painottuvat seuraavat asiat: 

 – Tarkastuskertomuksen ohella kiinnitetään huomiota myös muuhun 
tarkastukseen liittyvään raportointiin.

 – Tarkastuskertomuksessa jatketaan ja painotetaan edelleen hallinnon 
muutoksen tukemista siten, että tarkastuksen tulokset ovat mahdolli-
simman helposti ja oikea-aikaisesti vastuullisten viranomaisten hyö-
dynnettävissä.

 – Tarkastuskertomuksen kohderyhmän lisäksi kiinnitetään huomiota 
myös asiasta kiinnostuneiden kansalaisten odotuksiin siten, että heil-
lä on mahdollisuus itse arvioida viranomaisten toiminnan tulokselli-
suutta.

 – Niin myönteiset kuin kriittisetkin johtopäätökset viestitään selkeäs-
ti ja läpinäkyvästi.

 – Joskus nopeastikin muuttuvassa toimintaympäristössä on huolehdit-
tava siitä, että raportointiin jää liikkumavaraa alkuperäisiin tarkas-
tuskysymyksiin vastaamisessa.

Suunnitelma digitaalisaation hyödyntämiseen 

Vuoden 2017 aikana tarkastusvirastossa täsmennetään digitalisaation hyö-
dyntämisen tavoitteita. Niiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan muun 
muassa seuraavia toimenpiteitä: 

 – Laaditaan selvitykset avoimen tiedon ja digitaalisen tiedon hyödyn-
tämisestä tarkastuksessa. Selvitysten perusteella arvioidaan mahdol-
lisuuksia hyödyntää avointa julkista tietoa tuloksellisuustarkastustoi-
minnassa.

 – Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää tilin- ja tuloksellisuustarkas-
tusten aikana kerättyjä ja käsiteltyjä aineistoja tarkastussuunnittelus-
sa ja tulevissa tarkastuksissa. 

 – Datan käsittelyosaamista ja laskentaosaamista kehitetään koulutuk-
sen keinoin.

Laadullisten ja määrällisten analyysisovellusten osaamista levitetään ja 
syvennetään aineistojen tehokkaan ja laadukkaan analysoinnin mahdollis-
tamiseksi. Sovellusten käytöllä mahdollistetaan hyvä aineiston hallinta sekä 
aineiston nopeat läpileikkaukset ja visualisoinnit. Käytännön toimenpitei-
nä niin sanottu menetelmätuki vakiinnutetaan pysyväksi osaksi tulokselli-
suustarkastusprosessia, analysointisovelluksiin tutustuminen sisällytetään 
viraston perehdytysohjelmaan ja henkilöstölle järjestetään koulutusta ku-
vailevien määrällisten menetelmien ja tilastollisten menetelmien käytöstä.

Tuloksellisuustarkastus vuonna 2017 ja vuosina 2018–2021

Vuonna 2017 käynnissä ovat seuraavat tarkastusteemat:
 – yritysten investointien edistäminen
 – valtion toimet kestävien ratkaisujen edistäjänä
 – tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
 – hoito- ja hoivakustannusten hallinta
 – osaamisperustan turvaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

Raportoinnin kehittämisellä 
tavoitellaan tulosten parempaa 
hyödynnettävyyttä 

Aineistojen analysoinnissa 
hyödynnetään niin laadullisia kuin 
määrällisiäkin analyysisovelluksia

Uudet tarkastusteemat 
keskittyvät sisäiseen 
valvontaan, riskienhallintaan 
ja jatkuvuuden turvaamiseen 
sekä turvallisuustoimintaan 
ja viranomaisyhteistyöhön

 – valtion omaisuuden hallinta
 – lainsäädännön laatu valtiontaloudellisesta näkökulmasta.

Vuonna 2017 käynnistyy kaksi uutta tarkastusteemaa:
 – sisäinen valvonta, riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen 
 – turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-, maakunta- ja 

kuntatasolla.

Taulukko 1: Tarkastussuunnitelman uudet aiheet 

Aihe Teema 

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan 
vahvistaminen

Osaamisperustan turvaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

Aihe 4 Valtion omaisuuden hallinta

Teemasuunnitelma Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen 

Aihe 1 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen

Aihe 2 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen

Aihe 3 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen

Valtion velanhallinta

Keskitetty ICT-palvelutuotanto

Keskitetyt ICT-hankinnat

Avoimen tiedon hyödyntäminen

Digitaalisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet  
tarkastuksessa (selvitys)

Valtio julkisten cleantech-hankintojen edistäjänä  

Biotalous hallituksen kärkihankkeena (selvitys)

Biotalousstrategian valmistelu

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-,  
maakunta- ja kuntatasolla- teemasuunnitelma

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-, maakunta- ja 
kuntatasolla

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-,  
maakunta- ja kuntatasolla Aihe 1

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-, maakunta- ja 
kuntatasolla

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-,  
maakunta- ja kuntatasolla Aihe 2 

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-, maakunta- ja 
kuntatasolla

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-,  
maakunta- ja kuntatasolla Aihe 3

Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-, maakunta- ja 
kuntatasolla

SOTE-palvelujen järjestäminen ja rahoitus  
SOTE-uudistuksessa -selvitys

Valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen ohjaus ja 
tuloksellisuus rakenne- ja rahoitusuudistusten jälkeen -selvitys

Oppimisympäristöjen digitalisointi

Lupaprosessien sujuvoittaminen Pohjautuu yritysten investointien edistäminen -teemaan
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Taulukko 2: Vuoden 2016 tarkastussuunnitelmasta vuoden 2017 suunnitelmaan 
siirrettävät aiheet

Aihe Teema 

Lasten mielenterveysongelmien hoito Hoito- ja hoivakustannusten hallinta

Monisairaiden palvelu-järjestelmän tuloksellisuus Hoito- ja hoivakustannusten hallinta

Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Hoito- ja hoivakustannusten hallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitysennusteet Hoito- ja hoivakustannusten hallinta

Monenkeskinen kehitys-yhteistyö

Sääntelyviranomaiset

Materiaalihankintojen sopeuttaminen

Puolustusvoimien rakenne-uudistus: ohjausjärjestelmän  
näkökulma

Cleantech-strategian toimeenpano Valtio kestävien ratkaisujen edistäjänä

EU-lainsäädännön täytäntöönpano Lainsäädännön laatu

Investoinnit eri toimialoilla Yritysten investointien edistäminen

Investointien kokonaisarviointi Yritysten investointien edistäminen

Julkiset hankinnat innovaatiotoiminnan edistäjänä 

Selvitys EU:n tarkastusvirastojen yhteistyökomitean  
rakennerahastotyöryhmään toteutettavaan  
rinnakkaistarkastukseen

Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttaminen -  
esimerkkinä teolliset symbioosit 

Valtio kestävien ratkaisujen edistäjänä

Kyberpuolustuksen järjestäminen Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen

Julkisen hallinnon sähköisten palveluiden toimintavarmuuden 
ohjaus

Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen

Omistajaohjauksen rinnakkaistarkastus:  
Yritysvastuun toteuttaminen eräissä valtionyhtiöissä

Verohallinnon rakenteelliset muutokset

Tietojärjestelmähankintojen kustannusten suunnittelu ja seuranta Valtion tietohallinnon ohjaus

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan Turvallisuustoiminta ja viranomaisyhteistyö valtio-, maakunta- ja 
kuntatasolla (aihe 4 siirtyvä, suunnitelman muutoksella)

Rahastojen pääomien käyttö Valtion omaisuuden hallinta

Liiketoiminnan muodot ja rakenne Valtion omaisuuden hallinta

Valtion metsäomaisuus Valtion omaisuuden hallinta

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ->  
uusi nimi: Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

Osaamisperustan turvaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

Ammatillisen koulutuksen tehostaminen: ammatillisen  
koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma ->  
Uusi nimi: Ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelmat

Osaamisperustan turvaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

Yrittäjäkoulutus ammatillisena työvoimakoulutuksena Osaamisperustan turvaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

Maahanmuuttajien kotouttamis- ja kielikoulutus ->  
uusi nimi: Kotouttamiskoulutus

Osaamisperustan turvaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla

Vaikuttavuusinformaatio Erilliskertomus

Finanssipolitiikan tarkastus vuonna 2017 ja vuosina 2018–2021

Vuonna 2017 käynnissä ovat seuraavat tarkastukset ja selvitykset:
 – julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut
 – julkisen talouden riskit.

Vuonna 2017 käynnistyvät uudet tarkastukset:
 – kuntatalouden ohjaus
 – verotuet.

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti tehdään 
vuonna 2018. Se kokoaa yhteen finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvon-
nan havainnot vuosilta 2015–2018.

2.5 Finanssipolitiikan valvonta

Tässä alaluvussa käsitellään finanssipolitiikan valvonnan tehtävä ja tavoit-
teet, valvonnan kohdentaminen ja kehittämisen painopisteet.

Tehtävä ja tavoitteet

Finanssipolitiikan valvontatehtävästä säädetään kansallisessa finanssipo-
liittisessa laissa (869/2012) sekä Euroopan unionin vakaussopimuksessa 
ja sen korjausmekanismin yhteisissä periaatteissa (KOM (2012) 342), EU:n 
budjettikehysdirektiivissä (2011/85/EU) ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) No 473/2013. 

Tehtävään kuuluu valvoa julkisen talouden suunnitelman (JTS) laadin-
taa ja toteutusta, valtiontalouden kehysten noudattamista, vakaus- ja kasvu-
sopimuksen (VKS) noudattamista sekä valtiovarainministeriön makroen-
nusteiden luotettavuutta. Lisäksi osana tehtävää suoritetaan jälkikäteisarvio 
finanssipolitiikan perustana käytettyjen makrotalousennusteiden osuvuu-
desta. Valvonnalla edistetään sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Valvonnan kohdentaminen

Osana valvontatehtävää tarkastusvirasto tekee arvion finanssipoliittisen 
lain noudattamisesta. Tähän sisältyy  arvio julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen (MTO) saavuttamisesta ja asettamisen ja menosään-
nön (EPB) noudattamisesta. 

Tarkastusvirasto varmentaa valtiovarainministeriön potentiaalisen tuo-
tannon laskennan ja laskee menosäännön mukaisten julkisyhteisöjen meno-
jen kasvun. Finanssipolitiikan valvontatehtävä sisältää myös valtiovarain-
ministeriön ennusteiden osuvuuden arvioinnin. Valvontatehtävä edellyttää 
tarkastusvirastolta julkisia arvioita ja näkemyksiä tavoitteiden saavuttamises-
ta, sääntöjen noudattamisesta sekä korjaavien toimenpiteiden riittävyydestä.

Kehittämisen painopisteet

Valvontatehtävään liittyvää laskenta- ja analyysityötä kehitetään edelleen 
ja laskenta julkistetaan raporttien yhteydessä. Korjaavien toimenpiteiden 
riittävyyden arviointiin soveltuvia työkaluja kehitetään läpinäkyvyyden ja 
analyysin systemaattisuuden varmistamiseksi sekä omana työnä että ulkois-
ten tutkimushankkeiden avulla. Vuonna 2017 aloitetaan finanssipolitiikan 
perustana käytettyjen makrotalousennusteiden osuvuuden laajan ja katta-
van jälkikäteisarvioinnin kehittäminen.

Finanssipolitiikan 
tarkastuksen ja valvonnan 
vaalikausiraportti kokoaa 
vuosien 2015–2018 havainnot

Finanssipolitiikan valvonnalla 
tavoitellaan läpinäkyvämpiä ja 
ymmärrettävämpiä sääntöjä

Tarkastusvirasto arvioi tavoitteiden 
saavuttamista ja korjaavien 
toimenpiteiden riittävyyttä

Makrotalousennusteiden 
osuvuuden jälkikäteisarviointia 
kehitetään
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Finanssipolitiikan valvonta on osa kansainvälistä finanssipolitiikan val-
vojien verkostoa. Yhteistyötä toteutetaan osallistumalla kansallisten riippu-
mattomien finanssipolitiikan instituutioiden verkostojen (EUIFI, EUNIFI, 
OECD PBO ja IFI) sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) järjestä-
miin seminaareihin ja kokouksiin. Finanssipolitiikan valvonnan vertais-
arviointi muiden instituutioiden toimesta toteutetaan mahdollisesti vuo-
sina 2019–2020.

Finanssipolitiikan valvonta vuonna 2017 ja vuosina 2018–2021

Finanssipolitiikan valvonnan riippumattomuuden näkökulmasta on tärke-
ää analysoida, kuinka hyvin annetut säännöt ja niiden pohjana käytettävien 
laskelmien menetelmäratkaisut soveltuvat Suomelle. Tarkastusvirastolla on 
Pellervon taloustutkimuksen kanssa meneillään tutkimushanke, jossa ana-
lysoidaan potentiaalisen tuotannon laskentamenetelmän sopivuutta Suo-
melle. Tutkimushanke päättyy keväällä 2017.

Finanssipolitiikan valvontatehtävän havainnot raportoidaan kahdes-
ti vuodessa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2017 annettavassa arviossa esi-
tetään jälkikäteistarkastelun havainnot sekä vakaus- ja kasvusopimuksen 
(VKS) että kehysten noudattamisesta vuonna 2016. Lisäksi esitetään arvi-
ot kevään kehysriihestä. 

Marraskuussa julkaistaan eduskunnalle erilliskertomuksena annettava 
finanssipolitiikan valvonnan raportti. Se sisältää arviot finanssipolitiikan 
hoidosta, VKS:n noudattamisesta vuoden 2017 osalta, alasektorikohtaisten 
rahoitustasapainotavoitteiden noudattamisesta sekä keskeisten finanssipo-
liittisten toimien ja rakenneuudistusten etenemisestä. 

Finanssipolitiikan perustana käytettyjen makrotalousennusteiden osu-
vuudesta raportoidaan vuosittain erillisessä raportissa.

Vaalikauden 2015–2018 lopussa annetaan laajempi raportti yhteistyössä 
finanssipolitiikan tarkastuksen kanssa. Se koskee vaalikaudella harjoitettua 
finanssipolitiikkaa, tavoitteiden saavuttamista sekä finanssipolitiikan val-
mistelua ja tietopohjakysymyksiä. Raportti kokoaa yhteen finanssipolitii-
kan valvonnan ja tarkastuksen keskeiset huomiot.

2.6 Vaali- ja puoluerahoituksen 
laillisuusvalvonta

Tässä alaluvussa käsitellään vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvon-
nan tehtävät ja tavoitteet, valvonnan kohdentaminen ja kehittämisen pai-
nopisteet sekä valvontasuunnitelmat.

Tehtävä ja tavoitteet

Tarkastusvirasto on poliittisesti riippumattomana toimijana uskottava ja ta-
sapuolinen valvontaviranomainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa.

Finanssipolitiikan valvonnasta 
raportoidaan eduskunnalle 
touko-kesäkuussa ja marraskuussa

Tarkastusvirasto valvoo puolue- ja 
vaalirahoituslain noudattamista

Puolueiden ja vaalirahoituslain tarkoittamien ilmoitusvelvollisten val-
vontatoiminnalla voidaan ennalta ehkäistä ja havaita puoluelain ja vaali-
rahoituslain vastaisia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa toiminnan 
tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Valvonta mahdollistaa epäasiallisen ra-
hoituksen havaitsemisen.

Valvonnan kohdentaminen

Puoluelaki (10/1969, muutettu 683/2010) ja laki ehdokkaan vaalirahoituk-
sesta (273/2009) perustivat tarkastusvirastolle tehtäviä ilmoitusvelvollis-
ten ilmoitusten vastaanottamiseksi ja ilmoituksiin kohdistuvien valvon-
tatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tarkastusvirasto on myös vuoden 2016 
alusta puolueille myönnettävän valtionavustuksen käytön valvoja. Valvon-
tatoimenpiteet hoidetaan yksiköiden yhteistyönä, ja niitä varten laaditaan 
erillinen tarkastussuunnitelma.

Tehtävät jakaantuvat lainsäädännön perusteella ilmoitusten vastaanot-
tamiseen ja julkaisemiseen liittyviin asiakirjahallinnon tehtäviin, ilmoitus-
velvollisille viestimiseen sekä vastaanotettujen asiakirjojen oikeellisuuden 
varmentamiseen ja lainsäädännössä mainittujen rajoitteiden noudattamis-
ta varmentaviin toimiin.Asiakirjahallintoon ja ilmoitusten julkaisemiseen 
liittyvät tehtävät toteutetaan tätä varten rakennetussa tietojärjestelmässä.

Vaali- ja puoluerahoituksen valvontatehtävä on vakiintunut osaksi tarkas-
tusviraston toimintaa. Tehtävä on puoluelaissa säädetyiltä osin luonteeltaan 
pysyvä ja vakiinnutettavalla tasolla resursseja edellyttävä. Vaalirahoituslais-
sa säädetyiltä osin tehtävä on vaalikohtainen. Prosessina vaalirahoituslain 
mukainen tehtävä toistuu säännöllisesti. Jälki-ilmoitusmenettelyyn liitty-
vät tehtävät edellyttävät resursseja vaalittominakin vuosina.

Kehittämisen painopisteet

Suunnitteluajanjaksolla vuoteen 2020 mennessä on mahdollista, että sosi-
aali- ja terveyspalveluiden järjestämisen uudistuksen toteutuessa tarkastus-
virastolle osoitetaan myös vaalirahoituksen valvontatehtäviä, jotka koskevat 
aluetasoiseen, edustukselliseen toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Vaalirahoituksen valvontasuunnitelma vuodelle 2017 ja vuosille 
2018–2021

Valvontakertomuksien sisällöstä ja aikataulusta on olennaisilta osin säädetty 
puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa. Lainsäädännön edellyttämät raportoin-
tivaatimukset täytetään. Raportoinnissa pyritään tuomaan esiin näkemyk-
siä lainsäädännön toimivuudesta.

On ennakoitavissa, että maakuntavaalien vaalirahoitusvalvonta osoite-
taan myös tarkastusviraston tehtäväksi. Ensimmäiset maakuntavaalit saa-
tetaan järjestää vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä. 

Vaalirahoitusilmoitusten 
käsittelyn lisäksi tarkastusvirasto 
valvoo puolueiden saaman 
valtionavustuksen käyttöä

Maakuntavaalien 
vaalirahoitusvalvonta 
osoitettaneen tarkastusvirastolle
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Puoluerahoituksen valvonta- ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2017 
ja vuosille 2018–2021

Vuonna 2017 ei järjestetä vaaleja. Eduskunnalle raportoidaan vaalirahoi-
tuslain osalta seuraavasti:

Presidentinvaalit 2018 11/2018

Europarlamenttivaalit 2019 12/2019

Eduskuntavaalit 2019 12/2019

Eduskunnalle raportoidaan puoluelain raportointivelvoitteiden mu-
kaisesti:

Vuoden 2017 valvontatoiminta 3/2018

Vuoden 2018 valvontatoiminta 3/2019

Vuoden 2019 valvontatoiminta 3/2020

2.7 Kantelujen ja väärinkäytösilmoitusten 
käsittely 

Tarkastusvirasto käsittelee sille tehdyt kantelut ja väärinkäytösilmoitukset, 
jotka koskevat valtion talousarvion noudattamista, taloudenhoidon lailli-
suutta tai vaali- ja puoluerahoitusta. 

Muita kuin vaali- ja puoluerahoitukseen liittyviä kanteluja arvioidaan 
tulevan vuosittain noin 50–60 kappaletta. Näistä noin puolet käsitellään 
kanteluasioina. Kanteluiden käsittelyajan tavoitteena on pääsääntöisesti 
ratkaista asia kolmen kuukauden kuluessa. Kantelun perusteella voidaan 
käynnistää laillisuustarkastus kanteluasian selvittämiseksi, jolloin tavoit-
teena on ratkaista asia kuuden kuukauden kuluessa.

2.8 Yhteiset laadunhallinnan kehittämisen 
linjaukset

Tarkastusyksiköt vastaavat laadunhallinnan kehittämisestä ja laadunvarmis-
tuksen toteutuksesta. Ne raportoivat laadunhallinnasta vuosittain tilinpää-
töskertomuksessa. Ne myös esittelevät laadunhallinnan tulokset, hyvät käy-
tännöt ja keskeiset kehittämiskohteet viraston laajennetussa johtoryhmässä. 
Lisäksi yksiköt voivat halutessaan organisoida yhteisiä laatutapaamisia.

 Yksiköiden on vuosittain mahdollista pyytää arvioita valitsemiensa tar-
kastuskertomuksien laadusta syksyllä 2015 perustetun tieteellisen neuvoston 
jäseniltä. Tieteellisen neuvoston jäsenten arviot saatetaan tiedoksi laajen-
netulle johtoryhmälle. Keskeisistä havainnoista keskustellaan laajennetun 
johtoryhmän laadunhallintakokouksessa.

Kantelu voi liittyä valtion 
talousarvion noudattamiseen, 
valtion taloudenhoidon 
laillisuuteen tai vaali- ja 
puoluerahoitukseen

Tieteellinen neuvosto arvioi 
tarkastuskertomuksien laatua
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1 Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja  
olennaista tarkastus- ja valvontatietoa.

Mittari: Yksikön itsearviointi:, sidosryhmäkysely

2Toimintamme vaikuttaa merkittävästi siihen, että valtion taloudenhoidossa 
noudatetaan lakia ja eduskunnan päätöksiä, erityisesti valtion talousarviota 
sekä hyvän hallinnon periaatteita.

Mittari: Yksikön itsearviointi: sidosryhmäkysely

3Vaikutamme julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen.
Mittari: Yksikön itsearviointi, sidosryhmäkysely

4Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta on 
hyvää.

Mittari: Sidosryhmäkyselyn tulokset

3 Ulkoiset ja sisäiset tulostavoitteet

Kuvio 6: Ulkoiset tulostavoitteet
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11
Tuloksellisuustarkastukset, finanssipolitiikan tarkastukset ja laillisuus-
tarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja tarkastusten 
toteutuneet htp:t eivät ylitä tarkastuksen aloittamiseksi tehdyn  
suunnitelman htp:ä. Tilintarkastukset valmistuvat yksikön suunnitel-
massa määriteltyyn määräaikaan mennessä.

Mittari: Suunnitelmat

10Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) 
kehittyy myönteisesti.

Mittari: Osaamistasoindeksin kysely

6Johtopäätökset ja kannanotot perustuvat systemaattisesti  
sovellettuihin laadullisiin ja määrällisiin tiedonmuodostus- 
menetelmiin.

Mittari: Tarkastusyksikön itsearviointi,  
tieteellisen neuvoston arviointi

7THB -tulokset ovat vähintään vertailuryhmän tasoa: yleinen tulos, 
 sekä eriteltyinä johtaminen ja esimiestyö, tyytyväisyys palkkaukseen, 
työilmapiiri ja työhyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus,  
kuormittuneisuus.

Mittari: THB-kysely

8Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtionhallinnon yleistä tasoa. Mittari: Kaikkien sairauspoissaolojen määrä / 
henkilötyövuosi

9Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärinkymmenen  
henkilötyöpäivää / henkilötyövuosi.

Mittari: Työajanseuranta, osaamisen  
kehittämiseen käytetyt henkilötyöpäivät

Tarkastuksen kohteeksi valitut aiheet käsitellään valtion- 
taloudellisesta näkökulmasta.

Mittari: Tarkastusyksikön itsearviointi5
3.1 Henkilöstöpolitiikan kehittämisen 

painopisteet

Tässä alaluvussa käsitellään henkilöstöpolitiikan kehittämisen painopisteet

Henkilöstöpolitiikka ja HR-toiminta

Henkilöstöpolitiikalla ja HR-toiminnalla luodaan edellytykset tarkastusvi-
raston toiminnalle, menestykselliselle tehtävien hoitamiselle ja hyvälle työ-
ympäristölle. Henkilöstöpolitiikalla tarkastusvirasto varautuu tuleviin haas-
teisiin, esimerkiksi  mahdollisiin muutoksiin tehtävissään. 

Henkilöstöpolitiikka muodostuu seuraavista osa-alueista: yleiset peri-
aatteet, vastuut, johtaminen ja esimiestyö, osaamisen johtaminen ja kehit-
täminen, henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelu, kannustava ja tasapuolinen 
palkkaus, työyhteisö ja ilmapiiri sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Johtaminen ja esimiestyö

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen painopisteenä on sekä ulkoisen et-
tä sisäisen muutoksen johtaminen ja muutosviestintä. Tavoitteena on, et-
tä johdon ja esimiesten henkilöstölle suuntaama viestintä on aktiivista ja 
avointa. Näin varmistetaan, että henkilöstö saa luotettavaa tietoa viraston 
toiminnasta ja erilaisista työhön sekä henkilöstön asemaan vaikuttavista 
asioista. Lisäksi esimiehille luodaan selkeät roolit ja tehtävät oman henki-
löstönsä johtajana sekä työantajan edustajana.

Osaamisen johtamisella huolehditaan, että tarkastusvirastossa on sen 
tehtävien ja strategian toteuttamisen edellyttämä osaaminen. Henkilöstön 
osaaminen on tarkastusviraston kantava voimavara. Osaamisen johtami-
seen kuuluu läpi työuran jatkuvan osaamisen kehittämisen lisäksi osaami-
sen hankkiminen, ylläpitäminen ja siirtäminen sekä arvioiminen.

Osaamisen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Toimintaympäristön nopeatempoinen muutos tuo mukanaan uudenlaisia 
haasteita ja kehitystarpeita koko henkilöstön osaamiselle. Toimintaympä-
ristön muutokset ja tarkastusalan vaatimukset siirtävät osaamisen kehittä-
misen painopistettä kohti läpi työuran jatkuvaa oppimista sekä systemaat-
tista ja tuloksellista osaamisen kehittämistä. Digitalisaatio ja robotisaatio 
luovat uudenlaisia toimintamalleja tarkastustyöhön ja koko tarkastusviras-
ton toimintaan. Data-analytiikan hyödyntäminen tehostaa tarkastustyötä ja 
vie siten eteenpäin viraston perustehtävää. 

Osaamisen johtamisen resurssit ja vastuut

Uusien työtapojen ja asiasisältöjen omaksuminen muuttuvassa ympäristös-
sä vaatii tuekseen tarkastusviraston sitoutumisen laaja-alaisesti osaamisen 
kehittämisen toimenpiteisiin ja resursointiin. Henkilöstön jatkuvasta kou-
luttautumisesta huolehditaan ja henkilöstöä kannustetaan osaamisensa ke-
hittämiseen monipuolisesti läpi työuran. Osaamisen kehittämiselle varataan 
tarpeellinen määrä aikaa ja resursseja sekä vuositasolla että pidemmällä ai-
kavälillä tukeutumalla henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HEKS).

Henkilöstöpolitiikalla ja 
HR-toiminnalla luodaan 
edellykset menestymiselle

Tavoitteena on kehittää 
muutosjohtamista ja -viestintää 

Digitalisaation luomat 
mahdollisuudet tehostavat 
tarkastustyötä

Henkilöstö kehittää 
osaamistaan läpi työuran

Kuvio 7: Sisäiset tulostavoitteet



32 33

VIRASTOLAISEN 
OSAAMINEN

YKSIKÖT
OSAAMISKESKUKSINA

VIRASTON 
OSAAMISKOKONAISUUS

Kuvio 3: Viraston osaamiset

Operatiivisessa johtamisessa yksiköt toimivat osaamiskeskuksina omaan 
toimialaansa kuuluvilla osaamisalueilla. Yksiköt vastaavat toimialallaan 
tarvittavasta osaamisesta ja sen kehittämisestä. Yksiköt valmistelevat vuo-
sittain koulutussuunnitelman, jonka pohjalta johdon tuki laatii tarkastus-
viraston vuosittaisen koulutuskalenterin. Lisäksi johdon tuki huolehtii kou-
lutusohjelmien yhteensovittamisesta ja niiden suunnittelun johtamisesta 
sekä järjestää yhdessä yksiköiden kanssa koko viraston yhteisiä kursseja ja 
koulutustilaisuuksia. 

Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan monella tavalla, ja jokai-
nen virastolainen vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaamisen 
ylläpitämisestä. Osaamisen kehittämisen keskiössä ovat työssäoppiminen, 
palaute, muilta oppiminen ja yhteistyö. Nämä osa-alueet tulevat painottu-
maan osaamisen kehittämisessä entisestään, ja niitä pyritään tukemaan mo-
nipuolisilla yhteistoiminnallisilla menetelmillä kokouksissa, koulutuksissa 
ja muissa tilaisuuksissa. Erimuotoiset koulutukset ja viraston sisäiset kou-
lutusohjelmat täydentävät työntekijöiden oppimista. Osaamisen kehittämi-
sen tarkoituksena on tarkastustyön tuloksellisuuden ja henkilöstön suori-
tuskyvyn parantaminen. 

Osaamista kehitetään yhteistyössä 
ja saadun palautteen perusteella 

Keskiössä ovat työssäoppiminen, 
palaute, muilta oppiminen 
ja yhteistyö

   
   

   
    

    
    

  T

ULO
KSELLISUUS JA SUORITUSKYKY

    
    

    
    

    
    

    
 

  

 

 

Työssä oppiminen ja 
yhteistyö 70 %

Palaute ja muilta oppiminen 20 %

Koulutus 10 %

Kuvio 4: Osaamisen kehittämisen osa-alueet

Henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelu

Tarkastusviraston henkilöstörekrytointien painopisteenä ovat strategiset 
osaamistarpeet, jotka vastaavat kykyyn toimia tuloksellisesti yhteiskunnan 
ja talouden muuttavassa toimintaympäristössä. 

Periaatteena on, että ulkoisilla rekrytoinneilla täytetään sellaisia osaami-
sen tarpeita, joita ei voida hoitaa henkilöstökoulutuksella tai sisäisillä teh-
täväkierroilla tai tehtävien uudelleenjärjestelyllä. Eläköitymisten, virkava-
paiden tai muiden henkilöstömuutosten myötä mahdollistuvien ulkoisten 
rekrytointien painopisteenä on viraston tehtävien suorittamiseksi tarvitta-
van uuden osaamisen hankinta. 

Talousarvion mahdollistaessa kohdistetaan tulevat rekrytoinnit pääosin 
taloustieteellisten menetelmien ja kontrollien osaamisalueisiin sekä nopeasti 
muuttuvan toimintaympäristön ja tarkastusalan kehittymisen esille tuomiin 
osaamistarpeisiin, kuten data-analytiikka-, viestintä- ja projektiosaamiseen. 

Virkarakenteen kehittäminen kokonaiskustannuksiltaan kevyemmäk-
si jatkuu tarkastusvirastossa edelleen. Virkarakennemuutostavoite on pää-
osin saavutettu viraston ylimmän johdon, keskijohdon ja assistenttien osalta. 
Sen sijaan ylitarkastajien määrä on edelleen suhteessa vähäinen verrattuna 
tavoitetilaan. Virkarakennemuutos jatkuu siten, että ulkoisissa rekrytoin-
neissa haetaan ylitarkastajia ja tarkastajia. (ks. tarkemmin liite 6 Rekrytoin-
tisuunnitelma 2017–2018).

Ulkoisilla rekrytoinneilla hankitaan 
uutta osaamista, jota ei voida 
järjestää muilla keinoin

Virkarakenteen 
kehittämistä jatketaan
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Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus 

Tarkastusviraston ja sen henkilöstön tehtävät ovat monilta osin olennaisesti 
muuttuneet palkkausjärjestelmän käyttöönotosta vuonna 2008.  Tarkastus- 
ja asiantuntijatyön odotukset, osaamisvaatimukset sekä työn tekemisen ta-
vat ovat muuttuneet. Työssä korostuvat erityisesti ICT- ja järjestelmäosaa-
minen, menetelmäosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, kyky 
oppia uutta sekä kyky tuoda esille tiedon hyödyntäjän ja päätöksentekijän 
kannalta olennainen tieto. Myös suoritusarvioinneissa joulukuusta 2017 al-
kaen osaamisvaatimusten muutokset huomioidaan koko henkilöstön osalta.

Henkilöstön tehtävänkuvauksissa määritellään läpinäkyvästi henkilön 
päätehtävien sisältö ja toimenkuvaan kuuluvat muut tehtävät siten, että teh-
tävän vaativuuden arviointi kohdistuu entistä paremmin henkilön tosiasial-
lisiin tehtäviin. Osaamisen laajuutta ja syvyyttä arvioidaan henkilölle annet-
tujen tehtävien hoitamisessa. Kysymys ei ole tällöin teoreettisen osaamisen 
tai koulutuksen tason arvioinnista, vaan henkilön osaamista arvioidaan hä-
nelle määriteltyjen tehtävien hoitamisessa. 

Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisessä sovellettavan arviointi-
asteikon tason 3 saavuttaminen edellyttää, että henkilön suoritus on ollut ta-
voitteiden mukainen sekä täyttänyt tehtävän asettamat vaatimukset kaikki-
en arviointitekijöiden suhteen. Asetetut määrä-, laatu- ja muut tavoitteet on 
saavutettava kaikilta osin. Tason 3 saavuttamista arvioitaessa otetaan huo-
mioon myös osaamisvaatimusten muutokset.

Työilmapiiri ja työyhteisönä toimiminen 

Tarkastusvirasto pyrkii parantamaan henkilöstönsä motivaatiota ja sitoutu-
mista nostamalla esiin merkitystään yhteiskunnallisena toimijana sekä pa-
rantamalla työhyvinvointia.

Suunnittelukaudella panostetaan erityisesti tiedon ja osaamisen jaka-
miseen sekä vuorovaikutuksen parantamiseen ja avoimuuteen. Henkilös-
töä kannustetaan ehdottamaan ja kokeilemaan uusia työskentely- ja toimin-
tatapoja. Yksikkö- ja ryhmärajat ylittävään yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon 
rohkaistaan muun muassa avaamalla työtilat laajasti kaikkien käyttöön. Ta-
voitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteen kokoontumisen mahdollisuuk-
sia sekä kehittää tarkastuksen tekemisen muotoja ja digitaalisia työtapoja. 

Työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi  perustetaan yhdessä 
henkilöstön kanssa työhyvinvointiryhmä. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on 
perehtyä työhyvinvointiin kokonaisuutena ja tehdä ehdotuksia viraston työ-
ilmapiirin ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

3.2 Viestinnän tavoitteet

Valtiontalouden tarkastusviraston viestinnän tehtävänä on tukea viraston 
perustehtävien ja strategisten päätavoitteiden toteutumista. Viestinnälle ase-
tetut tavoitteet kuluvalla VTV2020-strategiakaudella on määritelty viestin-
täpolitiikassa, ja ne perustavat pohjan vuosittaisille viestintäsuunnitelmille.

Työn vaativuutta arvioidaan 
henkilön tosiasiallisten 
tehtävien perusteella

Henkilöstöä kannustetaan 
jakamaan osaamistaan 
ja tekemään yksikkörajat 
ylittävää yhteistyötä

Avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa2

Laadukas raportointi ja julkaisutoiminnan hyvä hallinta

4
Ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut

Yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä6

Toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine

4

Linjakas mediaviestintä1

3

5

2

Kuvio 5: Viestinnän tavoitteet kuluvalla strategiakaudella

Vuonna 2017 viestinnän päähankkeita ovat viraston verkkopalvelu-uu-
distus, Vaikuttava virkakieli -ohjelma, muutos- ja muuttoviestintä sekä so-
siaalisen median viestintä.

Verkkopalvelu-uudistus

Vuonna 2016 tarkastusvirastossa toteutettiin sisäisen verkkopalvelun uu-
distus, joka viitoitti tietä vuoden 2017 ulkoisen verkkosivuston uudistuk-
selle. Uudistuksen päätavoitteena on parantaa tarkastustiedon hyödynnet-
tävyyttä, saatavuutta ja löydettävyyttä. Huomiota kiinnitetään myös tiedon 
esittämisen selkeyteen ja tiedon omaksumista edistäviin visualisointeihin. 

Vaikuttava-virkakieli -ohjelma

Tarkastusvirasto käynnistää vaikuttava virkakieli -ohjelman. Ohjelman ta-
voitteena on parantaa tarkastussuosituksista ja -havainnoista viestimistä 
kielellisin valinnoin ja näin edistää raportoinnin laatua ja tietoperustanhyö-
dynnettävyyttä. Tarkastuskertomukset noudattavat virallisia yleiskielen oi-
keinkirjoitusnormeja ja valtionhallinnon viestintäsuosituksia.

Muutos- ja muuttoviestintä

Työyhteisöviestinnän keskeisin haaste on tarkastusviraston muutos- ja muut-
toviestintä. Helsingin toimipisteen fyysisen työympäristön muutoksen li-
säksi kaikkien virastolaisten työskentelytavat uudistuvat. Uudistuksen ta-
voitteena on entistä vuorovaikutteisempi, keskustelevampi ja oppivampi 
työyhteisö. Viestintä tukee muutoksessa niin johtoa kuin virkamieskuntaa 
monin eri keinoin eri kanavissa. Osallistavia menetelmiä hyödynnetään esi-
merkiksi henkilöstöinfoissa ja työpajoissa. 

Viestinnän päähankkeita 
ovat verkkopalvelu-uudistus, 
virkakieliohjelma, muutos- ja 
someviestintä
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Sosiaalisen median viestintä

Tarkastusvirasto jatkaa viestintäänsä sosiaalisen median (some) kanavista Twitte-
rissä, LinkedInissä, YouTubessa ja Tarkastuspiste-asiantuntijablogissaan. Tämä tar-
koittaa tarkastusviraston ydinviestien ja asiantuntijuuden entistä tehokkaampaa, 
paremmin kohdentuvaa ja oikea-aikaisempaa viestintää.

Lisää viestinnän tavoitteista ja toimenpiteistä kerrotaan liitteessä 7 (Viestintä-
suunnitelma 2017).

3.3 ICT:n kehittämisen painopisteet 

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä sekä tarkastus- ja val-
vontatoiminnalle että tarkastusviraston oman sisäisen toiminnan kehittämiselle. 

Kieku ja vaalirahoitusvalvonta

Julkisen hallinnon digitalisaatiossa sähköinen ja prosessilähtöinen yhden luukun 
periaatteella toimiva kansalaisten palvelu tuottaa oikein suunniteltuna välittömäs-
ti hyödynnettävää tarkastus- ja valvonta-aineistoa. 

Talous- ja henkilöstöhallinnan järjestelmä Kieku on jo nyt tehokas ja keskitetty 
digitaalisen tiedon lähde. Kiekusta kerättyä tietoa voidaan analysoida entistä tar-
kemmin ja monipuolisemmin, kun käytetään myös muita tietovarastoja ja älykkäi-
tä järjestelmiä. 

Vaalirahoituksen valvonnan nykyisiä sähköisiä ratkaisuja kehitetään edelleen. 
Suuri tietomäärä ja tiedon oikeellisuuden varmentaminen ovat haaste ulkoisten ai-
neistojen hyödyntämisessä.

Tietovarannot ja niiden käyttö

Valtionhallinnon kiinnostavimpia tulevaisuuden ICT-trendejä tarkastusviraston 
kannalta ovat tietovarantojen avautuminen, analyysimenetelmien kehittyminen, 
kansalaisten palvelujen digitalisoituminen ja talousjärjestelmien muutokset. Näi-
den seuraaminen ja näihin reagoiminen on sekä tarkastusyksiköiden että ICT-ryh-
män tehtävä.

Tarkastusviraston sisäisessä toiminnassa digitalisaatiolla on kahdenlaisia vai-
kutuksia. Omien tietovarantojen kartuttaminen ja tiedon tehokas käsittely vaativat 
uusia ratkaisuja ja järjestelmiä. Erityisen tärkeä kehittämisen alue on tarkastusai-
neiston työtilojen jatkokehitys niin, että metadataa ja sisällönhallinnan ratkaisuja 
käytetään hyväksi tarkastusaineiston käsittelyssä. Tilintarkastuksen ja laillisuus-
tarkastuksen yksikölle kehitetään oma työtilaratkaisu, joka mahdollistaatarkastus-
aineiston yhtenäisemmän käsittelyn ja hyödyntämisen. 

ICT-ryhmä kehittää yhdessä viraston muiden yksiköiden ja johdon kanssa sekä 
ulkoisen että sisäisen datan analysointiin uusia, tehokkaampia ja tarkempia työkalu-
ja. ICT-ryhmä tukee tarkastusviraston digitalisoitumista omalla asiantuntemuksel-
laan, hankkimalla uusia ratkaisuja viraston käyttöön sekä antamalla teknistä tukea. 
Yhteistyö eduskunnan tietohallinnon, valtionhallinnon ICT-toimintojen ja toimit-
tajien kanssa on edellytys muutoksen onnistumiselle.

Kieku tarjoaa tietoa keskitetysti

Vaalirahoituksen valvonnassa 
panostetaan sähköisten 
ratkaisujen kehittämiseen

Digitalisaatio tarkoittaa 
tarkastusviraston sisäisessä 
toiminnassa uusien järjestelmien 
haltuunottoa ja työtilojen 
käytön kehittämistä

Osaaminen

Työn ja työpaikan digitalisoitumisen seurauksena työntekijän osaamiselle 
tulee uusia vaatimuksia. Perinteiseen lineaariseen yhden ratkaisun käyttöön 
perustuvaan työntekoon tottunut työntekijä joutuu opettelemaan uutta. Työ 
on jatkossa päätelaitteesta riippumatonta, moniympäristöistä, sovellusri-
kasta, visuaalista ja interaktiivista.

ICT-osaaminen  lähtee siitä, että huolehditaan tietotekniikan perusosaa-
misesta. Tämä tapahtuu järjestämällä erilaisia  koulutuksia ja oppimismah-
dollisuuksia. Koulutuksissa kehittämisen painopisteena on sähköisiin kou-
lutusympäristöihin ja verkko-opiskeluun siirtyminen. 

Toimitilojen ja toimintatapojen muutos vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana tehtävä toimitilauudistus on myös ICT:n kannalta mer-
kittävä hanke. Ensi vaiheessa toteutetaan nykyaikaiset perustietotekniikan 
palvelut sekä varmistetaan edellytykset tehokkaalle työskentelylle. 

Olemassa olevat verkko- ja tulostinratkaisut, erityisjärjestelmät sekä 
neuvottelu- ja kohtaamistilat videoneuvottelupalveluineen ja AV-järjestel-
mineen puretaan, minkä jälkeen ne rakennetaan uusiin tiloihin. Myös työ-
pisteet ja työvälineet uusitaan. 

Tämän jälkeen suunnitelmissa on erilaisten uusia työtapoja tukevien 
ratkaisujen ja palveluiden käyttöönotto. Tavoitteena on entistä  paremmin 
tukea ryhmätyöskentelyä, etätyöskentelyä ja monitiloissa tehtävää työtä. 

3.4 Sisäisten palveluiden tulostavoitteet ja 
palvelusopimus

Hallintoyksikön ja ICT-ryhmän tulostavoitteet jakautuvat tuotos-, palvelu-
taso- ja laatutavoitteisiin.

Tuotostavoitteet

Hallintoyksikön tulostavoitteena on tuottaa tehokkaasti tarkastusviraston 
johtamisessa ja esimiestyössä tarvittavaa informaatiota ja tukea henkilös-
töä tehtäväalueillaan. Yksikkö valmistelee ja hoitaa sille kuuluvat lainsää-
dännössä sekä työjärjestyksessä määrätyt tehtävät aikataulussa ja annettu-
jen säännösten mukaisesti.

Palvelutasotavoitteet

Hallintoyksikkö vastaa siitä, että työelämän perustekijät eli palvelussuhteet, 
työympäristö, työvälineet ja tietojärjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja vas-
taavat tarkastusviraston ja sen henkilöstön tarpeita. Vuoden 2017 osalta eri-
tyisenä painopisteenä on saavuttaa Helsingin uudelle toimipaikalle asete-
tut työympäristömuutoksen tavoitteet. 

Uusiin tiloihin rakennetaan 
työtapojen muutosta 
tukevat ICT-palvelut

Hallintoyksikön tehtävänä on 
tukea henkilöstöä ja tuottaa 
esimiestyössä tarvittavaa tietoa
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Monitilaympäristöön siirtyminen tukee tarkastusviraston toimintakult-
tuurin kehittämistä joustavammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja yhteistyö-
hön kannustavaksi. Monitilaympäristö  mahdollistaa lähtökohtaisesti niin 
luontaiset kohtaamiset, ryhmätyöskentelyn kuin työrauhaa vaativan työn 
tekemisen. Tavoitteena on aikaansaada edellytykset ottaa käyttöön ja vah-
vistaa uusia työnteon tapoja. 

Laatutavoitteet

Hallintoyksikön palvelun laatutavoitteet ovat oikea-aikaisuus, oikeellisuus, 
palveluhalu ja -kyky ja tavoitteiden toteuttamisessa hyvän hallinnon peri-
aatteet: tasapuolisuus, tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, suhteelli-
suus, luottamuksensuoja, palvelu, tuloksellisuus, neuvonta, hyvän kielen 
periaate sekä yhteistyöperiaate.

Henkilöstöpolitiikka ja osaaminen

Tarkastusvirastolle asetetut henkilöstöpolitiikan eri osa-alueiden tavoit-
teet saavutetaan.

Hallintoyksikön palvelusitoumus

Hallintoyksikön palvelusitoumus muodostuu tulostavoitteista, palveluky-
kytavoitteesta, yleisistä ja yksittäisten palvelujen laatukriteereistä sekä hy-
vistä palvelukäytännöistä ja sitoumuksesta toiminnan oma-aloitteiseen ke-
hittämiseen.

Yhdessä tekemisen kulttuuri 
kehittyy monitilaympäristössä Tulossopimus

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan ja yksiköiden päälliköiden 
välisenä tulossopimuksena on voimassa oleva tarkastussuunnitelma. Pää-
johtaja ja yksiköiden päälliköt ovat analysoineet julkisen talouden ja valtion-
talouden hoidon riskejä sekä ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan tarpeita ja 
mahdollisuuksia. Tarkastussuunnitelma pohjautuu tarkastus-, valvonta- ja 
asiantuntijatoiminnan sekä tukipalveluiden tulostavoitteista sekä voimava-
roista käytyihin neuvotteluihin.

Tarkastusten suuntaamisen periaatteet, kohdentaminen ja kehittämi-
sen painopisteet toteuttavat VTV2020-strategiaa.

Pääjohtaja ja yksiköiden päälliköt noudattavat seuraavaa johtamissi-
toumusta, joka on VTV2020-strategian strategisen johtamissitoumuksen 
kanssa ylimmän johdon johtamissitoumus.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2016

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja 

Marjatta Kimmonen
ylijohtaja

Marko Männikkö
ylijohtaja

Mikko Koiranen
hallintojohtaja

Nina Alatalo
johdon tuen päällikkö
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Johtamissitoumus

Sitoudumme toimimaan Valtiontalouden tarkastusviraston arvojen mukai-
sella, johdonmukaisella, ennustettavalla ja kannustavalla tavalla. Tavoittee-
namme on, että henkilöstöllä ja yksiköillä olisi mahdollisimman hyvät toi-
mintaedellytykset toteuttaa tarkastussuunnitelmaa. Sitoudumme johtamaan 
ja kehittämään vastuullamme olevaa tarkastus-, valvonta- ja asiantuntija-
toimintaa sekä työskentelemään yhdessä siten, että tarkastussuunnitelman 
tulostavoitteet voidaan mahdollisimman hyvin saavuttaa.

Johdamme ihmisiä ja työtä asettamalla tavoitteet ja luomalla edellytyk-
set tulosten saavuttamiselle. Toiminnallamme tuemme toisiamme sekä mui-
ta esimiehiä johtamistehtävissä siten, että voisimme yhdessä johtamisella 
luoda edellytyksiä tulokselliselle ja laadukkaalle työlle, hyvälle työilmapii-
rille ja työyhteisön toimivuudelle. 

Kannamme vastuumme koko viraston yhteisestä johtamisesta ja sen 
aktiivisesta kehittämisestä tarkastusviraston johtoryhmässä ja työnantaja-
johtoryhmässä sekä työjärjestyksen mukaisilla erityisillä johtamisen vas-
tuualueillamme.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2016

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja 

Marjatta Kimmonen
ylijohtaja

Marko Männikkö
ylijohtaja

Mikko Koiranen
hallintojohtaja

Nina Alatalo
johdon tuen päällikkö
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Määrärahakehyslaskelma 2017–2021 (2022)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TA TAE TAE TAE TAE TAE TAE
Talousarvio / määrärahakehys* 15 460 000 15 325 000 14 671 000 15 048 000 15 048 000 15 048 000 15 048 000

Siirtyy edelliseltä vuodelta 1 534 086 1 800 946 1 629 862 1 253 338 1 253 813 1 254 289 1 254 764
Tulot 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Käytettävissä olevat määrärahat yhteensä 17 094 086 17 225 946 16 400 862 16 401 338 16 401 813 16 402 289 16 402 764

Palkat ja palkkiot** 12 129 342 12 129 342 12 129 342 12 129 342 12 129 342 12 129 342 12 129 342
Muut henkilöstömenot*** 642 462 692 462 692 462 692 462 692 462 692 462 692 462

Toimitilojen vuokrat**** 1 260 833 1 013 777 766 720 766 720 766 720 766 720 766 720

Muut toimintamenot***** 1 260 503 1 760 503 1 559 000 1 559 000 1 559 000 1 559 000 1 559 000

KÄYTTÖ YHTEENSÄ 15 293 140 15 596 083 15 147 524 15 147 524 15 0147 524 15 147 524 15 147 524

Siirtyy seuraavalle vuodelle ****** 1 800 946 1 629 862 1 253 338 1 253 813 1 254 289 1 254 764 1 255 240

*Talousarvio / määrärahakehys; vuokramenoista johtuva leikkaus  v. 2018 alkaen talousarviomäärärahaan ja siirtyvän erän leikkaus
** Palkat resurssilaskelman tavoitetason 6.10.2016 mukaisena + 50.000 euroa palkkiot/v
*** Henkilöstö menot, osaamisen kehittämisen menot kasvavat

****** 
******Seuraavalle vuodelle siirtyy vuodesta 2018 alkaen yhden kuukauden käyttöä vastaava summa
***** Muut toimintamenot v. 2017; ennuste 2016 tp + 500.000 uusien toimitilojen kalusteet ja ict-hankinnat
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Liite 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2021 (2022)



Määrärahalaskelma (TTS-laskelma) Valtiontalouden tarkastusvirasto
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2021 (2022) 

15.12.2016

Tarkistetut suunnitelmatiedot
Vastuualue 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Palkka- ja toimintamenot TP TA Muutos +/- € TAE 2017 Muutos +/- € TTS 2018 Muutos +/- € TTS 2019 Muutos +/- € TTS 2020 Muutos +/- € TTS 2021 Muutos +/- € TTS 2022
VTV (siirtomääräraha 2 v.)  15 307 000    15 460 000    15 325 000    14 671 000    15 048 000    15 048 000    15 048 000   15 048 000

Palkkamenot  12 229 815    12 401 622    171 807    12 129 342   -272 280    12 129 342    -      12 129 342    -      12 129 342    -      12 129 342    -     12 129 342
Toimintamenot  3 591 287    3 266 000   -325 287    3 466 741    200 741   3 018 182   -448 559    3 018 182    -      3 018 182    -      3 018 182    -     3 018 182

Toimintamenot mom. 21.40.01 tilinpäätös  15 307 000    15 460 000    15 325 000   14 671 000    15 048 000   15 048 000   15 048 000   15 048 000   
Toimintamenojen käyttö/vuosi 15 821 102  15 667 186    15 596 083    15 147 524    15 147 524    15 147 524    15 147 524    15 147 524   

Siirtyvä erä (arvio 2016 TA)  1 534 086    1 800 946   266 860  1 800 946   0  1 629 862   -171 083  1 253 338   -376 524  1 253 813    1 254 524   1 254 764
Käytettävissä määrärahaa yht.  16 994 086    17 225 946    16 400 862    16 401 338    16 400 813    16 401 289   16 400 764
Arvonlisäveromenot yht. (21.40.29) 632 002 575 000 -57 002  590 000    15 000    600 000    10 000    600 000    -      600 000    -      600 000    -     600 000
Toiminta- ja alv-menot yhteensä  14 404 916    16 242 186    16 186 083    15 747 524    15 747 524    15 747 524    15 747 524   15 747 524
+/- Muutokset 2017-2021 yhteensä  56 379   -56 539 -609 643 -376 524   

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 3: Henkilöstövoimavarakehys 2017–2021 (2022)
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VTV

Henkilöstökulujen ennuste (€)

Henkilöstökulujen ennuste pl. lomarahojen vaihdot (€)

Henkilöstökulujen tavoite (€)

Tavoite - Ennuste pl. lomarahojen vaihdot

Htv-ennuste (htv = 180 htp)

Htv-tavoite (htv=180 htp)

Htv: tavoite-ennuste

Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 16 % 22,7 16 % 23 16 % 23 16 % 23 16 % 23 16 % 23 17 % 23

Tilintarkastus 19 % 26,7 19 % 27 19 % 27 19 % 27 19 % 27 19 % 27 20 % 27

Laillisuustarkastus 6 % 8,5 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9

Finanssipolitiikan tarkastus 2 % 2,6 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3

Finassipolitiikan valvonta 2 % 2,1 2 % 2 2 % 2 2 % 2 2 % 2 2 % 2 1 % 1

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 5 % 6,6 3 % 4 3 % 4 3 % 4 4 % 6 4 % 6 4 % 6

Eduskuntaraportointi 2 % 3,3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3

Johtaminen ulkoinen 15 % 20,2 15 % 20 15 % 20 15 % 20 15 % 21 15 % 21 15 % 20

Muut ulkoiset suoritteet 9 % 11,9 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12

Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 24 % 33,2 26 % 35 26 % 35 26 % 35 24 % 33 24 % 33 24 % 33

Yhteensä 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 135

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 6 % 5 5 % 5 6 % 5 6 % 5 6 % 5 6 % 5 6 % 5

Henkilöesimiehet 10 % 11 10 % 11 10 % 11 10 % 11 10 % 11 10 % 11 10 % 11

Neuvokset / johtavat 60 % 76 60 % 82 61 % 82 62 % 81 61 % 80 61 % 78 61 % 78

Ylitarkastajat ekonomistit 12 % 21 12 % 22 11 % 20 11 % 19 11 % 19 11 % 17 11 % 17

Tarkastajat / Assistentit* 12 % 27 12 % 28 12 % 26 12 % 25 12 % 25 12 % 25 12 % 24

Yhteensä 100 % 139 100 % 148 100 % 144 100 % 141 100 % 139 101 % 136 100 % 135

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 6 4 % 5 4 %

Henkilöesimiehet 15 11 % 10 7 %

Neuvokset / johtavat 67 49 % 63 46 %

Ylitarkastajat ekonomistit 23 17 % 30 22 %

Tarkastajat / Assistentit* 27 20 % 30 22 %

Yhteensä 138 100 % 138 100 %

Eläköitymiset (htv)

*avustava henkilöstö

2021

12 225 760

12 066 825

12 079 345

12 520

135,5

138

12 222 197

12 079 345

202 309 -142 852

12 038 140

2

12 196 697

230 120

143,8148,1

12 079 342

2018

12 005 292

11 849 223

12 079 343 12 079 344

138

-5,8

0

12 033 470

-3,0

41 202

26

-1,3 -10,1

3

139,0

138138

141,0

-1,0

138

139,3

11 850 658

382 742

11 696 600

12 079 342

2016 2017

1

Tavoite VTV 2022-strategia:Tavoite VTV 2020-strategia:

2022

12 258 816

12 099 452

12 079 346

-20 106

134,5

138

3,5

2019

11 877 035

2

138

2,5

2020

12 383 178
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PÄÄJOHTAJA JA JOHDON TUKI

Henkilöstökulujen ennuste (€)

Henkilöstökulujen tavoite (€)

Htv-ennuste (htv = 180 htp)

Htv-tavoite (htv=180 htp)

Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Tilintarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Laillisuustarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Finanssipolitiikan valvonta 4 % 0,4 4 % 0,4 4 % 0,4 4 % 0,4 4 % 0,4 4 % 0,4 4 % 0,4

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 2 % 0,2 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Eduskuntaraportointi 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0

Johtaminen ulkoinen 36 % 3,2 35 % 3,2 35 % 3,2 35 % 3,2 40 % 3,7 40 % 3,7 40 % 3,7

Muut ulkoiset suoritteet 20 % 1,8 25 % 2,3 25 % 2,3 25 % 2,3 25 % 2,3 25 % 2,3 25 % 2,3

Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 26 % 2,3 25 % 2,3 25 % 2,3 25 % 2,3 20 % 1,8 20 % 1,8 20 % 1,8

Yhteensä 100 % 9 100 % 9 100 % 9 100 % 9 100 % 9 100 % 9 100 % 9

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 36 % 2,0 33 % 2,0 35 % 2,0 36 % 2,0 36 % 2,0 36 % 2,0 36 % 2,0

Henkilöesimiehet 8 % 0,7 10 % 1,0 10 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0

Neuvokset / johtavat 3 % 0,4 1 % 0,2 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Ylitarkastajat / ekonomistit 15 % 1,8 11 % 1,6 13 % 1,8 15 % 2,0 15 % 2,0 15 % 2,0 15 % 2,0

Tarkastajat / Assistentit* 38 % 5,2 46 % 6,8 42 % 5,8 39 % 5,0 39 % 5,0 39 % 5,0 39 % 5,0

Yhteensä 100 % 10,0 100 % 11,5 100 % 10,6 100 % 10,0 100 % 10,0 100 % 10,0 100 % 10,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (eurot, htv, % htv:sta)

Ylin johto

Henkilöesimiehet

Neuvokset / johtavat

Ylitarkastajat ekonomistit

Tarkastajat / Assistentit*

Yhteensä

Eläköitymiset (htv)

*avustava henkilöstö

2019 2020

792 565

2018

805 768 823 286

2017

843 232

792 565 823 286805 768

0 00

9

10,0 10,0

9 9

10,6

837 743794 700

20222016

10,010,0

837 743794 700

 0 1

109 9

11,5

843 232

10,0

9

0

2021

827 876

827 876
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TILINTARKASTUS JA LAILLISUUSTARKASTUS

Henkilöstökulujen ennuste (€)

Henkilöstökulujen tavoite (€)

Erotus tavoite - ennuste

Htv-ennuste (htv = 180 htp)

Htv-tavoite (htv=180 htp)

Työaikajakauma toiminnoittain (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2

Tilintarkastus 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7 46 % 26,7

Laillisuustarkastus 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5 13 % 7,5

Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Finanssipolitiikan valvonta 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6 1 % 0,6

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9 5 % 2,9

Eduskuntaraportointi 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2

Johtaminen ulkoinen 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0 12 % 7,0

Muut ulkoiset suoritteet 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2 2 % 1,2

Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7 17 % 9,7

Yhteensä 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0 100 % 58,0

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylijohtajat 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0

Henkilöesimiehet 12 % 5,0 11 % 5,0 11 % 5,0 11 % 5,0 11 % 5,0 12 % 5,0 12 % 5,0

Neuvokset / johtavat 70 % 37,7 68 % 40,2 68 % 39,0 68 % 39,0 68 % 38,0 68 % 37,0 68 % 37,0

Ylitarkastajat / ekonomistit 9 % 6,4 12 % 8,4 12 % 8,5 11 % 8,0 11 % 7,5 10 % 7,0 10 % 7,0

Tarkastajat / Assistentit* 6 % 5,9 7 % 6,4 6 % 6,0 6 % 6,0 7 % 6,0 7 % 6,0 7 % 6,0

Yhteensä 100 % 56,1 100 % 61,0 100 % 59,5 100 % 59,0 100 % 57,5 100 % 56,0 100 % 56,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 1 2 %

Henkilöesimiehet 5 9 %

Neuvokset / johtavat 34 59 %

Ylitarkastajat / ekonomistit 12 21 %

Tarkastajat / Assistentit* 6 10 %

Yhteensä 58,0 100 %

Eläköitymiset (htv)

*avustava henkilöstö

Tavoite VTV2020-strategia:

58

2 0

2019 2020

5 134 070 5 234 022

5 236 999 5 161 343

102 929 -72 679

59,0 57,5

58

59,5

58

2018

5 118 329

5 235 408

117 079

56,1

2017

5 176 4525 087 278

-10 229194 728 20 963

20222016

61,0

5 166 2235 083 881 5 108 240

56,0

4 889 152

02

5858 58

01 0

56,0

58

2021

5 130 043

5 136 413

6 370
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Henkilöstökulujen ennuste (€)

Henkilöstökulujen tavoite (€)
Erotus tavoite - ennuste

Htv-ennuste (htv = 180 htp)

Htv-tavoite (htv=180 htp)

Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 41 % 21,5 41 % 21,5 41 % 21,5 41 % 21,5 41 % 21,5 41 % 21,5 41 % 21,5

Tilintarkastus 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Laillisuustarkastus 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0

Finanssipolitiikan tarkastus 5 % 2,6 6 % 3,0 6 % 3,0 6 % 3,0 5 % 2,6 5 % 2,6 5 % 2,6

Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 4 % 2,1 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 4 % 2,0 4 % 2,0 4 % 2,0

Eduskuntaraportointi 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0

Johtaminen ulkoinen 16 % 8,5 16 % 8,5 16 % 8,5 16 % 8,5 16 % 8,5 16 % 8,5 16 % 8,5

Muut ulkoiset suoritteet 15 % 8,0 15 % 8,0 15 % 8,0 15 % 8,0 15 % 8,0 15 % 8,0 15 % 8,0

Sisäiset suoritteet (30htp/hlö): 16 % 8,3 19 % 10,0 19 % 10,0 19 % 10,0 16 % 8,4 16 % 8,4 16 % 8,4

Yhteensä 100 % 53,0 100 % 53,0 100 % 53,0 100 % 53,0 100 % 53,0 100 % 53,0 100 % 53,0

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 3 % 1,0 2 % 1,0 2 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0 3 % 1,0

Henkilöesimiehet 9 % 4,0 8 % 3,9 9 % 4,0 9 % 4,0 9 % 4,0 9 % 4,0 9 % 4,0

Neuvokset / johtavat 70 % 36,8 73 % 41,0 75 % 41,9 75 % 41,0 75 % 40,5 75 % 39,8 74 % 39,5

Ylitarkastajat /ekonomistit 16 % 12,7 13 % 9,9 10 % 7,8 10 % 7,0 10 % 7,0 10 % 6,0 10 % 6,0

Tarkastajat / Assistentit* 3 % 2,7 3 % 3,0 4 % 3,0 4 % 3,0 4 % 3,0 4 % 3,0 4 % 3,0

Yhteensä 100 % 57,3 100 % 58,9 100 % 57,8 100 % 56,0 100 % 55,5 100 % 53,8 100 % 53,5

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 1 2 %

Henkilöesimiehet 5 9 %

Neuvokset / johtavat 34 61 %

Ylitarkastajat ekonomistit 12 21 %

Tarkastajat / Assistentit* 4 7 %

Yhteensä 56,0 100 %

Eläköitymiset (htv)

*avustava henkilöstö

0 2

5 161 271
-70 173

55,5

56

5 155 244
99 380

56,0

56

Tavoite VTV2020-strategia:

2019 2020

5 055 864 5 231 444

TULOKSELLISUUSTARKASTUS JA FINANSSIPOLITIIKAN TARKASTUS

0

57,8

56

2018

5 040 628

5 153 670
113 041

2017

56

5 197 895

5 218 134

0

20 240

20222016

58,9

5 200 4385 165 121

14

53,5

188 014

5656

5 190 5625 353 135

57,3

2

56

2021

5 190 559

5 196 709

53,8
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HALLINTOYKSIKKÖ

Henkilöstökulujen ennuste (€)

Henkilöstökulujen tavoite (€)

Htv-ennuste (htv = 180 htp)

Htv-tavoite (htv=180 htp)

Työaikajakauma toiminnoittain, tavoite (%, htv)

Tuloksellisuustarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Tilintarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Laillisuustarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Finanssipolitiikan tarkastus 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Finanssipolitiikan valvonta 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 9 % 1,4 7 % 1 7 % 1 7 % 1 7 % 1 7 % 1 7 % 1

Eduskuntaraportointi 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Johtaminen ulkoinen 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5

Muut ulkoiset suoritteet 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5 3 % 0,5

Sisäiset suoritteet 84 % 12,6 87 % 13 87 % 13 87 % 13 87 % 13 87 % 13 87 % 13

Yhteensä 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15 100 % 15

Ennuste henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto 13 % 1,0 12 % 1,0 12 % 1,0 12 % 1,0 12 % 1,0 12 % 1,0 13 % 1,0

Henkilöesimiehet 13 % 1,3 10 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0 10 % 1,0 11 % 1,0 11 % 1,0

Neuvokset / johtavat 7 % 0,8 9 % 1,0 9 % 1,0 9 % 1,0 9 % 1,0 9 % 1,0 10 % 1,0

Ylitarkastajat / ekonomistit 1 % 0,1 12 % 2,0 13 % 2,0 13 % 2,0 12 % 2,0 13 % 2,0 13 % 2,0

Tarkastajat / Assistentit* 66 % 12,8 57 % 11,8 56 % 11,0 56 % 11,0 56 % 11,0 55 % 10,7 53 % 10,0

Yhteensä 100 % 15,9 100 % 16,8 100 % 16,0 100 % 16,0 100 % 16,0 100 % 15,7 100 % 15,0

Tavoite henkilöstön virkarakenteesta (% euroista, htv)

Ylin johto

Henkilöesimiehet

Neuvokset / johtavat

Ylitarkastajat ekonomistit

Tarkastajat / Assistentit*

Yhteensä

Eläköitymiset (htv)

*avustava henkilöstö

0 0

1 050 971 1 094 426

16,0 16,0

15 15

2019 2020

1 050 971 1 094 426

0

16,0

15

2018

1 040 566

1 040 566

15

16,8

00 1

20222016 2017

1 068 293

1 001 685 1 068 293

1 001 685

1 044 183

1 044 183

1615

15,015,9 15,7

15

0

2021

1 077 282

1 077 282
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VTV                                                           Vuosi Yhteensä JT TL TF HY

htv = 180 htp HTV htp htp htp htp
2017 8,77 292,00 275,00 610,00 402,00
2018 8,29 195,00 365,00 590,00 342,00

2017 0,18 5 5 20 2
2018 0,18 5 5 20 2

2017 0,69 25 10 90 0
2018 0,67 20 10 90 0
2017 0,50 50 10 30 0
2018 0,50 50 10 30 0
2017 0,50 20 0 70 0
2018 0,50 20 0 70 0
2017 0,40 2 0 70 0
2018 0,29 2 0 50 0
2017 0,11 5 10 5 0
2018 0,11 5 10 5 0
2017 0,79 12 50 80 0
2018 0,47 5 0 80 0
2017 0,17 10 0 20 0
2018 0,17 10 0 20 0
2017 0,81 1 145 0 0
2018 1,62 1 290 0 0

2017 0,39 20 0 30 20
2018 0,36 15 0 30 20
2017 0,39 15 0 40 15
2018 0,39 15 0 40 15
2017 0,17 15 5 5 5
2018 0,17 15 5 5 5
2017 1,17 80 10 40 80
2018 0,47 20 5 40 20
2017 1,42 30 25 100 100
2018 1,31 10 25 100 100
2017 1,09 2 5 10 180
2018 1,09 2 5 10 180

** ml. Goal Team 1–4
*** ml. Fiscal Policy Audit Network
**** ml. GAO Peer review

Intranet-uudistus sis. SharePoint

Digitalisaatio tarkastustyössä-hanke

Raportoinnin kehittäminen ml. raportointiryhmä

Sisäiset hankkeet

* ml. WG on Financial Modernization on Regulatory Reform of Financial Markets and Institutions, INTOSAI Key National Indicators, 
INTOSAI WGEA, INTOSAI WG Public Debt

Tietoturvaryhmä

Kansainväliset tilintarkastustehtävät

Verkkopalvelun uudistus

Sisäisen viestinnän verkosto

Pohjoismainen ja Baltia yhteistyö

Neuvottelukunta

INTOSAI*

EUROSAI**

EU Contact Committee***

IFI-yhteistyö

EPSAS - seuranta ja vaikuttaminen

Peer review:t, rinnakkaistarkastukset****

Kansainvälisyys

Yhteistyö
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1 Strateginen osaamisen kehittäminen

Tässä liitteessä käsitellään strategisen osaamisen kehittämisen painopis
teet ja toimenpiteet.

1.1 Osaamisen kehittämisen painopisteet ja 
toimenpiteet

Joustava työntekokulttuuri tukee työn tuloksellisuutta ja tehokkaampaa 
osaamisen johtamista. Joustavuus ilmenee myös koulutuksissa ja osaa misen 
kehittämisessä: tarkastusvirasto mahdollistaa erilaiset osaamisen kehittämi
sen muodot, keinot ja välineet. Käytettyjä osaamisen johtamisen ja kehittä
misen muotoja ja välineitä ovat sisäisen ja ulkoisen henkilöstökoulutuksen 
lisäksi kehittämiskeskustelut ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat 
(HEKS), pidemmän aikavälin koulutusohjelmat, rotaatio, tehtäväkierto, vir
kamiesvaihto ja perehdytysohjelma.

Tarkastusviraston osaamisalueet on jaoteltu kuuteen pääalueeseen, jot
ka määrittävät osaamisen johtamisen ja strategisen suunnittelun painopis
tealueet.
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1.2 Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat 
(HEKS)

Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat (HEKS) laaditaan kehittämis
keskusteluissa. Laadinnan pohjana käytetään pääosaamisalueita. Kehitty
missuunnitelman tarkoituksena on taata jokaiselle virastolaiselle mahdol
lisuus osaamisensa kehittämiseen pitkällä tähtäimellä ja siten edesauttaa 
ammatillista kehittymistä työuran aikana. Kehityskeskustelut ja henkilö
kohtaiset kehittymissuunnitelmat ovat osa koko viraston osaamisen johta
misen kokonaisuutta.

HEKSien toteuttamista edesautetaan tarkastusviraston syventävillä kou
lutusohjelmilla. Myös vuonna 2016 kilpailutettu sähköinen koulutusportaa
li edistää ja helpottaa osaamisen kehittämisen eri vaiheita.

1.3 Pidemmän aikavälin ohjelmat ja 
auktorisoinnit

Vuonna 2015 alkanut koulutusohjelmien toteutus jatkuu VTV2020strate
giakauden loppupuolelle saakka. Koulutusohjelmien pääpainopisteet kes
kittyvät kansainvälisiin ISSAIstandardeihin ja tarkastusviraston ohjeisiin, 
tieto ja viestintäteknologiaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristös
sä sekä tarkastusmenetelmiin ja niiden laajaan hyödyntämiseen tarkastus
alalla. Lisäksi tulevina vuosina keskitytään johtamisen kehittämiseen sekä 
esimiestyön merkitykseen tarkastuksessa, työhyvinvoinnissa sekä suorituk
sen ja tuloksen johtamisessa. 

Osaamisen kehittämisessä huomioidaan pitkällä aikavälillä tarkastus
alan auktorisointitutkintojen järjestelmän muutos ja sen myötä vuonna 
2016 alkava siirtymäkausi. Koulutusta pyritään tarjoamaan niille, jotka ai
kovat osallistua seuraavien vuosien siirtymäkokeisiin. Se tarjoaa mahdol
lisuuden ammattitaidon ylläpitämiseen ja ammatilliseen kehitykseen auk
torisointien saralla.

Johtamistehtävässä toimivan asiantuntijan kehittämisohjelma käynnis
tyy vuoden 2017 alussa, ja se tukee projekti ja johtamisosaamista. Ohjel
man tavoitteena on parantaa henkilöstön mahdollisuuksia kerryttää käy
tännössä osoitettuja johtamistaitoja ja johtamiskokemusta osana omien 
työtehtävien hoitamista.

Kansainvälistä vuorovaikutusta ja henkilöstön osaamisen kehittämis
tä tukee INTOSAI Development Initiativen (IDI) koulutus ja kehittämis
ohjelmiin osallistuminen. Tavoitteena on, että 1–3 tarkastusviraston virka
miestä osallistuu koulutusohjelmiin tulevina vuosina.

Strategista johtamista sekä laajaalaista talous ja johtamisosaamista py
ritään lisäämään myös tarjoamalla organisaation johtamisen kannalta avain
asemassa oleville henkilöille mahdollisuutta osallistua EMBAkoulutukseen 
vuosien 2016–2020 aikana. Aiempien EMBAsta saatujen kokemuksien pe
rusteella siihen osallistutaan myös jatkossa.

Mikäli tarkastusviraston investointi sen ulkopuoliseen koulutusohjel
maan on hyvin merkittävä (esimerkiksi EMBAn suorittaminen), otetaan 
käyttöön koulutussitoumus, jonka nojalla osallistuja sitoutuu lain sallimis
sa puitteissa toimimaan koulutuksen jälkeen viraston palveluksessa tietyn 
ajan tai maksamaan osan koulutuksen kustannuksista.

Vuoden 2017 alussa käyttöön otettava palautekysely tarkastettaville edis
tää tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta sekä ke
hittää tar kastusprosesseja.

1.4 Rotaatio, tehtäväkierto ja virkamiesvaihto

Tarkastusstandardien mukaisesti rotaation maksimiajaksi on linjattu tar
kastuskohteiden osalta seitsemän vuotta, eli tarkastuskohdetta tulee vaih
taa vähintään seitsemän vuoden välein.

Erityisosaamistarpeita voidaan täydentää ja kehittää ulkoisilla rekrytoin
neilla, sisäisillä tehtäväkierroilla ja virkamiesvaihdoilla toisissa organisaa
tioissa. Henkilöstöä rohkaistaan sisäiseen ja ulkoiseen tehtäväkiertoon tai 
virkamiesvaihtoon, kun se tukee virkatehtävien hoidossa tarvittavaa osaa
mista ja täydentää viraston osaamistavoitteita ja tarpeita. Tehtäväkierros
ta ja virkamiesvaihdosta keskustellaan ensisijaisesti esimiehen kanssa ke
hittämiskeskustelussa.

1.5 Uudet oppimisen menetelmät

Pyrkimyksenä on edistää työssä oppimista sekä kollegoilta, esimieheltä ja 
muilta oppimista uusien menetelmien avulla. Hyviä käytäntöjä pyritään le
vittämään järjestämällä metodiklinikkatapaamisia ja kokeilemalla varjosta
mista, jossa työntekijät seuraavat toistensa työtä. Henkilöstöä kannustetaan 
myös eoppimiseen ja erilaisten oppimispolkujen rakentamiseen esimerkik
si avoimen yliopiston tai WebOpen palvelujen avulla.

1.6 Perehdyttäminen

Rakennemuutoksen ja erityisosaamistarpeiden myötä rekrytointien mer
kitys korostuu. Samalla uusien tulokkaiden perehdytysprosessin sisältöä ja 
vastuita tarkennetaan niin, että perehdytys jaetaan jatkossa kahteen osaan: 
tarkastusviraston yleiseen perehdytykseen ja esimiehen pitämään omien 
työtehtävien perehdytykseen. 

1.7 Osaamisen kehittymisen seuranta

Osaamisen kehittymistä seurataan suunnitelmallisesti. Seurannassa tarkas
tellaan vuosittain toteutuneita koulutuksia (koulutuskalenteri), koulutuk
seen osallistuneita (koulutusrekisteri), koulutukseen käytettyä työaikaa ja 
koulutuskustannuksia sekä koulutusohjelmien vaikutusarviointeja.

Lisäksi osaamisen kehittämistä ja kehittymistä seurataan vuosittain 
yksilötasolla kehittämis ja suoritusarviointikeskusteluissa sekä verkko
pohjaisilla kyselyillä. Tarkastusviraston tulostavoitteessa osaamistasoin
deksillä seurataan koko viraston ja yksiköiden osaamisen kehittymistä pää
osaamisalueilla.
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1.8 
K

oulutussuunnitelm
a

Koulutuksen nimi Osaamisalue Ajankohta ja kesto Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen sisältö Lisätietoja
Kevätkausi 2017
Tammikuu
Kv-passi 6.6 17.1.2017 0,5 pv Kaikki Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen Tavoitteet koulutukselle, innostaminen

Kulttuurien välinen vuorovaikutus

Outi Jurkkola

Intra 5.8.7 10.1.2017 Kaikki Intran käytön osaamisen varmistaminen Intran käyttöopastus Sonja Lindroos
Englannin kielen  
puheopetus

5.10.3 19.1. ja 26.1. 
(á 1,5 h)

Kaikki 1. Ammattimaisen tason ylläpitäminen  
puhutussa ja kirjoitetussa kielessä 

2. Ammatillisen kielenkäytön ja alan  
ilmaisujen hiominen

3. Talouden, politiikan ja yhteiskunnan  
 ajankohtaisten aiheiden käsittely ryhmässä 
sekä suullisesti että kirjallisesti

• Kielioppi ja sanasto

•Tekstien lukeminen ja niistä keskustelu, va-
paa keskustelu ajankohtaisista aiheista 

• Vapaaehtoiset esitelmät itse valitusta am-
matilliseen osaamiseen liittyvästä aiheesta + 
palaute ja keskustelu aiheesta

Sinikka Saaristo-Uotila

ACL-perusteita 5.9.2 2 h TL Marjatta Kimmonen
Tietojärjestelmätarkastus, 
pienryhmäkoulutus

1.3.1 2 h TL Marjatta Kimmonen

Raportointikoulutus 
(BI ja Fico) 

5.9.3 0,5 pv/ koulutus TL Marjatta Kimmonen

Raportointikoulutus (BI) 5.9.3 0,5 pv TL, TF Marjatta Kimmonen
Taloudenhallinta -koulu-
tusohjelman 

viimeinen jakso

3.2 ja 3.3 6 h Koko ohjelmaan 
osallistujat 
(pääosin TF-
tarkastajat)

Talousanalyysien ja laskentamenetelmien 
osaamisen syventäminen

Alustavasti: tiedon asema ja hyväksikäyttö, 
tuloksellisuuden arvioiminen sekä jatkokoulu-
tuksen miettiminen osallistujien kanssa

Arto Seppovaara

Helmikuu
Kv-passi 6.6 28.2.2017 0,5 pv Kaikki Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen Esiintyminen ja sosiaaliset tilanteet (sis.  

puheenvuorojen ja esitysten pitäminen, tapaa-
miset, keskustelu ja small talk, kirjeenvaihto)

Outi Jurkkola

Englannin kielen  
puheopetus

5.10.3 2.2, 9.2. ja 16.2.  
(á 1,5 h)

Kaikki Ks. tammikuun kohdalta Ks. tammikuun kohdalta Sinikka Saaristo-Uotila

Palkeet-tarkastus,  
pienryhmäkoulutus

2.9.2 2 h TL Marjatta Kimmonen

ACL-koulutus (räätälöity) 5.9.2 1 pv TL Marjatta Kimmonen

Koulutuksen nimi Osaamisalue Ajankohta ja kesto Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen sisältö Lisätietoja
Ruotsin suullisen kielitai-
don aktivointikurssi

5.10.2 1 krt/vko (á 1,5 h), 
yht. 5 krt

Kaikki Suullisen kielitaidon aktivointi ja VTV:llä  
tarvittavan sanaston harjoittelu

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia opettajan 
johdolla, ryhmissä ja itsenäisesti

Nina Alatalo

Tietoturvakoulutus ja 
-tentti tietoturvamääryk-
sen ja jory:n päätöksen 
mukaisesti

6.13.3 tammi–maaliskuu Kaikki Kaikki suorittavat tentin Tietoturva-aineisto ja Moodlessa oleva  
tenttimateriaali

Tuomo Salminen

Henkilökohtaiset ICT-
taidot: Windows, Office, 
Skype ja Outlook itse-
opiskelu

6.12. tammi–huhtikuu Kaikki Kaikki suorittavat ainakin yhden  
koulutuspaketin

Webope Tuomo Salminen

Maaliskuu
Visualisointikoulutus 6.4 2.3.2017 0,5 pv Kaikki Visuaalisen viestinnän vahvistaminen Datavisualisoinnin erilaiset muodot,  

interaktiiviset visualisoinnit ja uudet työkalut
Marica Lonka

Standardi- ja ohjesarjan 
webinaarit

1.1 Parin tunnin  
webinaareja eri  
teemoista

Kaikki ISSAI-standardien ja tarkastusosaamisen  
vahvistaminen.

• Tarkastusprosessin yleiset periaatteet 
 (ISSAI 100)

• Tarkastuslajikohtaiset standardit  
(ISSAI 200, 300, 400)

• Tarkastusasetelma sis. aineisto ja analyysi

• Dokumentaatio (mm. ISSAI 40)

Sini Salmi

Englannin kielen  
puheopetus

5.10.3 2.3, 9.3, 16.3, 23.3. 
ja 30.3. (á 1,5 h)

Kaikki Ks. tammikuun kohdalta Ks. tammikuun kohdalta Sinikka Saaristo-Uotila

Laadullinen analyysi  
NVivolla: hyvät käytännöt

3.5 2 keskenään  
vaihtoehtoista  
työpajaa x 3h

NVivo-käyttäjät 
(36 henkilöä), 
pääosin TF

Laadullisen aineiston digitaalisen analyysin 
osaamisen vahvistaminen

Laadullisen analyysin hyvät käytännöt tarkas-
tustyössä käyttäjäkokemusta kartoittaen ja 
hyödyntäen, edistyneemmät NVivo-toiminnot

Aija Kaartinen

Ruotsin suullisen kielitai-
don aktivointikurssi

5.10.2 1 krt/vko (á 1,5 h), 
yht. 5 krt

Kaikki Suullisen kielitaidon aktivointi ja VTV:llä  
tarvittavan sanaston harjoittelu

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia opettajan 
johdolla, ryhmissä ja itsenäisesti

Nina Alatalo

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma:  
Sharepoint 2013-koulu-
tusta

5.9.7 Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kevään 
aikana

Työtilojen käyt-
täjät, ylläpitäjät

Perehdytetään uuteen inranettiin ja sisällön 
hallintaan

Uudet työtilat ja uudet sivustot.  
Erilliset kurssit työtilan omistajille ja sisällön 
tuottajille.

Tuomo Salminen,  
Marko Heimonen 

Huhtikuu
Englannin kielen  
puheopetus

5.10.3 6.4. ja 27.4. (á 1,5 h) Kaikki Ks. tammikuun kohdalta Ks. tammikuun kohdalta Sinikka Saaristo-Uotila

Tilasto-ohjelma (STATA) 
-koulutus

3.4 4 x 2 h Tarkastajat

(5 henkilöä)

Tilastotieteen osaamisen vahvistaminen  
tarkastustoiminnassa

STATA-ohjelman käyttö esimerkkiaineistojen 
avulla

Ville Vehkasalo
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Koulutuksen nimi Osaamisalue Ajankohta ja kesto Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen sisältö Lisätietoja
TF-ohje ja sen keskeiset 
muutokset

1.2 2 x 3 h Tarkastajat • Tiedottaa että ohje on päivitetty

• Selkeyttää mitkä ovat toiminnan pysyväis-
luontoisemmat perusteet

Arto Seppovaara

Työympäristön muutokset 5 huhtikuu ja toukokuu 
0,5 pv

Kaikki Uusien toiminta- ja työtapojen oppiminen Uusi toimintaympäristö ja -tavat Mikko Koiranen ja  
Anni Nojonen

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Skype-tietoiskut

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kevään 
aikana

Kaikki tätä  
tarvitsevat

Skypen käytön hallinta Skypen esittely ja harjoitukset Tuomo Salminen, Mar-
ko Heimonen,  
Juha Kalliomäki

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Windows 10-tietoiskut

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kevään 
aikana

Kaikki tätä  
tarvitsevat

Windows 10 perusteet W10 esittely ja Kysymykset/Vastaukset-osa Tuomo Salminen, 
Juha Kalliomäki

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Excel ja/tai Word jatko-
kurssi

6.12. Kysynnän mukaan 
kevään aikana

Tarvitseville Ohjelmien osaamisen syvällisempi osaaminen Perustoiminnot ja  vaativat toiminnot kuten 
makrot, tietokannat, tiedon analysointi ja  siir-
to muista ohjelmista

Tuomo Salminen

ICT-laiteopastuksia 6.12. Kevään aikana Kaikille, joille 
uusitaan työase-
ma tai muu laite

Oman laitteen hallinta Laiteopastussuunnitelman mukaisesti Juha Kalliomäki

Toukokuu
Englannin kielen 
puheopetus

5.10.3 11.5. (á 1,5 h) Kaikki Ks. tammikuun kohdalta Ks. tammikuun kohdalta Sinikka Saaristo-Uotila

Palkeet-tarkastuksen  
havainnot,  
pienryhmäkoulutus

2.9.2 2 h TL Marjatta Kimmonen

Kuvailevat määrälliset 
menetelmät ja tilasto-
menetelmät

3.4 3 x 3 h Tarkastajat (10 
henkilöä)

Määrällisten menetelmien osaamisen  
vahvistaminen tarkastustoiminnassa

1. moduuli: Muuttujien ominaisuudet, mit-
taustasot, mittareiden operationalisointi, 
validideetti ja reliabiliteetti, kuvaileva tilasto-
analyysi vs. tilastollinen päättely, keskiluvut, 
ristiintaulukointi, merkitsevyyden käsite ja 
tilastolliset testit

2. moduuli: Aikasarjat

3. moduuli: kuvailevan tilastotiedon esittä-
minen, regressioanalyysi, muut tilastolliset-
analyysit

Aija Kaartinen

Koulutuksen nimi Osaamisalue Ajankohta ja kesto Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen sisältö Lisätietoja
Työympäristön muutokset 5 huhtikuu ja toukokuu 

0,5 pv
Kaikki Uusien toiminta- ja työtapojen oppiminen Uusi toimintaympäristö ja -tavat Mikko Koiranen ja  

Anni Nojonen
Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Outlook-tietoiskut

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kevään 
aikana

Kaikki tätä  
tarvitsevat

Outlookin käytön hallinta Outlookin esittely ja harjoitukset Tuomo Salminen, Marko 
Heimonen,  
Juha Kalliomäki

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Etätyö-tietoiskut 2–3 kpl

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kevään 
aikana

Kaikki tätä tar-
vitsevat

Etätyön hallinta Etätyön esittely ja harjoitukset Tuomo Salminen, Marko 
Heimonen, Juha Kallio-
mäki

Kesäkuu
Kv-passi 6.6 15.6.2017 0,5 pv Kaikki Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen Viralliset käytännöt (sis. arvojärjestys, istu-

majärjestys, agenda, puhuttelu) ja käytännön 
ohjeita

Outi Jurkkola

Tase riskianalyysi,  
pienryhmäkoulutus

3.2.3 2 h TL Marjatta Kimmonen

Tato riskianalyysi,   
pienryhmäkoulutus

3.2.3 2 h TL Marjatta Kimmonen

Ryhmädynamiikka ja muu-
tos (yksikkökokous)

5.8 1 pv TL Marjatta Kimmonen

Syyskausi 2017
Elokuu
Standardi- ja ohjesarjan 
moduuli 7: 
Laadunhallinta ja  
oppiva organisaatio

1.1 Alustavasti syyskau-
den alkuun, 1 pv

Kaikki ISSAI-standardien ja tarkastusosaamisen 
vahvistaminen.

Mm. ISSAI 40, ISQC1, ISA220, OECD IFI-
periaatteet, VTV:n tulkinnat ja käytännöt

Sini Salmi

KITI-malli - Toteutus ja 
merkitys tarkastukselle

2.9.2 2 h TL Marjatta Kimmonen

Henkilökohtaiset ICT-taidot 
koulutusohjelma: Windows 
10-tietoiskut

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kesän 
aikana

Kaikki tätä tar-
vitsevat

Windows 10 perusteet W10 esittely ja Kysymykset/Vastaukset-osa Tuomo Salminen, Juha 
Kalliomäki

ICT-laiteopastuksia 6.12. Syksyn aikana Kaikille, joille 
uusitaan työase-
ma tai muu laite 
(puhelin?)

Oman laitteen hallinta Laiteopastussuunnitelman mukaisesti Juha Kalliomäki
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Kieku, Rondo, M2 ja ACL, 
KKP - Hyödyntäminen 
tarkastuksessa

5.9.1, 5.9.2, 
5.9.3

2 h TL Marjatta Kimmonen

ACL-jatko-osa  
(itse toteutettu)

5.9.2 2 h TL Marjatta Kimmonen

SOTE-maakuntauudistuk-
sen säädöspohja

2.2., 2.3 ja 
2.10

2–3 x 4 h Tuloksellisuus- 
ja mahd. tilin-
tarkastajat

SOTE-maakuntauudistukseen liittyvän  
juridisen osaamisen syventäminen

Räätälöity koulutus mm. osakeyhtiöitä,  
säätiötä, osuuskuntia ja yhdistyksiä koske-
vasta lainsäädännöstä erityisesti toimivallan, 
Suomen ja EU:n kilpailulainsäädännön sekä 
talous- ja omistajaohjauksen näkökulmasta

Anna-Liisa Pasanen + 
TL:n yhteyshenkilö

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Windows 10-tietoiskut

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat kesän 
aikana

Kaikki tätä tar-
vitsevat

Windows 10 perusteet W10 esittely ja Kysymykset/Vastaukset-osa Tuomo Salminen, Juha 
Kalliomäki

Lokakuu

ACL-hyödyntäminen  
käytännössä, 
pienryhmäkoulutus

5.9.2 2 h TL Funktioita ja eräitä käytännön vinkkejä Marjatta Kimmonen

Valtiontuet 2.6.2 2 h TL Marjatta Kimmonen
Tilasto-ohjelma (SPSS) 
-koulutus

3.4 3 x 2 h Tarkastajat

(5 henkilöä)

Tilastotieteen osaamisen vahvistaminen  
tarkastustoiminnassa

SPSS-ohjelman käyttö esimerkkiaineistojen 
avulla, mikäli SPSS-lisenssejä on saatavilla

Aija Kaartinen

Henkilökohtaiset ICT-
taidot koulutusohjelma: 
Excel ja/tai Word jatko-
kurssi

6.12. Kysynnän mukaan 
syksyn aikana

Tarvitseville Ohjelmien osaamisen syvällisempi osaaminen Perustoiminnot ja  vaativat toiminnot kuten 
makrot, tietokannat, tiedon analysointi ja  siir-
to muista ohjelmista

Tuomo Salminen

Henkilökohtaiset ICT-tai-
dot koulutusohjelma: Sha-
repoint 2013-koulutusta

6.12. Aikataulu ja sisältö 
tarkentuvat syksyn 
aikana

Työtilojen käyt-
täjät, ylläpitäjä

Perehdytetään uuteen inranettiin ja sisällön 
hallintaan

Uudet työtilat ja uudet sivustot. Erilliset kurs-
sit työtilan omistajille ja sisällön tuottajille.

Tuomo Salminen, Mar-
ko Heimonen

Koulutuksen nimi Osaamisalue Ajankohta ja kesto Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen sisältö Lisätietoja
Syyskuu
Kv-passi 6.6 14.9.2017 0,5 pv Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen Vahvistuu myöhemmin Outi Jurkkola

ICT-tarkastusosaaminen 1.3.1 0,5-1 pv TL Marjatta Kimmonen

Kiekun hyödyntäminen ti-
lintarkastuksessa, 
pienryhmäkoulutus

5.9.3 2 h TL Marjatta Kimmonen

Koulutuksen nimi Osaamisalue Ajankohta ja kesto Kohderyhmä Tavoite Koulutuksen sisältö Lisätietoja
Marraskuu

Haastattelukoulutus 
(TF), avoin tilintarkas-
tajille

5.7 1 pv TL ja TF

Haastattelukoulutus 3.5 1 pv TF+TL-tarkas-
tajat

Haastattelutekniikan ja haastatteluaineiston 
käsittelyn osaamisen vahvistaminen

VTV:n ulkopuolisten haastatteluiden asian-
tuntijoiden esimerkit haastattelutekniikoista 
ja haastatteluiden analyysistä, hyvien  
käytäntöjen jakaminen VTV:n sisällä

Aija Kaartinen

Tanja Ekroos

Joulukuu

Kv-passi 6.6 12.12.2017 0,5 pv Kansainvälisen osaamisen vahvistaminen Vahvistuu myöhemmin Outi Jurkkola
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1 Sisäinen henkilöstötilanne ja 
-muutokset

Tarkastusviraston vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä vii-
me vuosina. Vakituisessa virkasuhteessa olevia henkilöitä on tarkastusvi-
rastossa vuoden 2016 lokakuun alussa 122 henkilöä. Vuonna 2016 virka-
vapauksia on myönnetty yhteensä 16 vakituisessa virkasuhteessa olevalle.

Virastossa eläköitymisten arviointiperusteena on käytetty sitä vuotta, 
jona henkilö täyttää 68 vuotta. Tällä tavoin arvioituna eläköitymiset tule-
vat ajoittumaan VTV2020-strategiakauden loppupuolelle ja uuden strate-
giakauden alkupuolelle, erityisesti vuonna 2019 (2 eläköitymistä), vuonna 
2020 (2 eläköitymistä) ja vuonna 2021 (6 eläköitymistä). Eläkkeelle jäädään 
68 ikävuoden perusteella seuraavasti:

Taulukko 1 Sisäinen henkilöstötilanne ja -muutokset

Henkilöstö Määrä / Tilanne 1.10.2016

Määräaikainen 19

Vakituinen 122

Vakituinen virkavapaalla 16

Kaikki yhteensä 157

Synt.vuosi Eläkevuosi VTV TL TF JT HY

2016 2 1 1

2017 3 1 1 1

1950 2018 0

1951 2019 1 1

1952 2020 1 1

1953 2021 3 2 1

1954 2022 6 2 4

1955 2023 5 2 2 1

1956 2024 8 3 4 1

1957 2025 3 2 1

32 12 15 1 4

Taulukko 2 Eläköitymiset 2016 –2025 henkilön täyttäessä 68 vuotta 1.10.2016

Yhteensä
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2 Henkilöstövoimavarakehys ja 
rekrytoinnit 2017–2018

Vuosien 2017–2018 aikana vapautuvat resurssit kohdennetaan tarkastus-
suunnitelmaan 2017–2021 sisältyvän rekrytointisuunnitelman mukaises-
ti ja noudattamalla tarkastussuunnitelmaan sisältyvää henkilöstövoimava-
rakehystä. Yksittäistä rekrytointia päätettäessä otetaan huomioon johdon 
strategiapäivien resurssilinjaukset tarkastuslajikohtaisista rekrytointipai-
notuksista.

2.1 Henkilöstövoimavarakehys

Tarkastusviraston vakaus- ja tehokkuusohjelman mukaan VTV:n tehtävät 
pystytään hoitamaan 138 henkilötyövuodella. Voimassa oleva strategiakau-
den henkilöstövoimavarojen suunnittelutavoite on virastotasolla 138 htv, 
mikä tarkoittaa euromääräisesti vähintään 12 miljoonaa euroa vuositasol-
la. Henkilöstövoimavarasuunnittelussa huomioidaan ensisijaisesti koko-
naiseuromäärä ja viraston henkilötyövuodet sopeutetaan käytettävissä ole-
viin palkkakuluihin. 

2.2 Rekrytointien painopisteet ja periaatteet

VTV:ssa painotetaan asiantuntijuuden erilaisia osaamisalueita ja tarkastus-
viraston organisaatiossa henkilöstöltä vaaditaan laaja-alaista ja monipuolis-
ta osaamista. Siten henkilöstörekrytointien painopisteenä ovat strategiset 
osaamistarpeet, jotka vastaavat kykyyn toimia tuloksellisesti yhteiskunnan 
ja talouden muuttavassa toimintaympäristössä.

Kaikki rekrytoinnit vakinaisiin virkoihin tehdään tarkastusviraston yh-
teisiksi viroiksi.

Periaatteena on, että ulkoisilla rekrytoinneilla täytetään sellaisia osaami-
sen tarpeita, joita ei voida hoitaa henkilöstökoulutuksella tai sisäisillä teh-
täväkierroilla tai tehtävien uudelleenjärjestelyllä. Eläköitymisten, virkava-
paiden tai muiden henkilöstömuutosten myötä mahdollistuvien ulkoisten 
rekrytointien painopisteenä on viraston tehtävien suorittamiseksi tarvitta-
van uuden osaamisen hankinta.

Talousarvion mahdollistaessa kohdistetaan viraston tulevat rekrytoinnit 
pääosaltaan taloustieteellisten menetelmien osaamisalueisiin sekä nopeasti 
muuttavan toimintaympäristön ja tarkastusalan kehittymisen esille tuomiin 
osaamistarpeisiin, kuten data-analytiikka-, viestintä- ja projektiosaaminen.

Virkarakenteen kehittäminen kokonaiskustannuksiltaan kevyemmäk-
si jatkuu edelleen tarkastusvirastossa. Virkarakennemuutoksen osalta on 
edetty siten, että VTV:n virkarakennemuutostavoite on pääosin saavutettu 
viraston ylimmän johdon, keskijohdon ja assistenttien osalta. Sen sijaan yli-
tarkastajien määrä on edelleen suhteessa vähäinen verrattuna tavoitetilaan.
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2.3 Rekrytoinnit määräaikaisiin 
virkasuhteisiin

Virkavapauksista tuleviin määrärahasäästöihin varaudutaan ottamalla mää-
räaikaiseen virkasuhteeseen työntekijöitä. Määräaikaisten virkasuhteiden 
mahdollinen pituus tarkastustehtävissä on 1–3 vuotta. Muissa tehtävissä pi-
tuus harkitaan tehtävän hoidon tarpeen mukaan. Määräaikaisia virkasuhtei-
ta suunnataan projektiluonteisiin tehtäviin tai tarvittavan erityisosaamisen 
hankkimiseen ja vanhempainvapaiden sekä muiden palkattomien virkava-
pauksien hoitamiseen.

2.4 Rekrytoinnit 2017–2018

Yks Tehtävä Aloitusaikataulu ja kesto Virka / ma.

TL Ylitarkastaja/ johtava tilintarkastaja 1.7.2017- 3 v

TL Tilintarkastusassistentti arvio 12 kk Ma.

TL Ylitarkastaja/ johtava tilintarkastaja 1.7.2017- 3 v

TL Ylitarkastaja/ johtava tilintarkastaja 1.7.2017. Pysyvä

TL Ylitarkastaja/ johtava tilintarkastaja 1.7.2017.- 3 v

JT Viestintäsuunnittelija / muu nimike 1.1.2017- Pysyvä

JT Kustannustoimittaja 1.3.2018 -> Pysyvä

JT Projektiasiantuntija 1.1.-30.6.2017 Ma.

TF Kustannustoimittaja 1.3.2017-28.2.2018 Ma.

TF Johtava finanssipolitiikan tarkastaja 1.9.2016-> Pysyvä

TF Johtava tuloksellisuustarkastaja 6 kk/2017 Ma.

HY ICT-avustaja 1.3.-30.8.2017 Ma.

HY Ylitarkastaja / projektiasiantuntija Arvioitu 1.1.2017 Pysyvä

Taulukko 3  Rekrytoinnit 2017–2018
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3 Sisäiset henkilöstövoimavarojen 
kohdentumiset

Tarkastusviraston yhteisiä oikeudellisia palveluita ( johtava lainsäädäntö-
asiantuntija, TF) kohdennetaan johdon tuen yksikölle ja sen koordinoimiin 
hankkeisiin yhteensä 20 htp vuosina 2017-2018.  

Johdon tuen yksikön finanssihallintotarkastajan henkilötyöpäiviä koh-
dennetaan vuonna 2017 yhteensä 70 htp tuloksellisuustarkastuksen ja fi-
nanssipolitiikan tarkastuksen yksikköön.

Tilintarkastuksen yksikön johtavan tilintarkastajan 90 htp:tä kohden-
netaan kehyslaskentaan finanssipolitiikan valvontaan suunnittelukaudel-
la 2016–2017.
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1 Viestinnän tavoitteet, suunnittelu ja 
arviointi

Valtiontalouden tarkastusviraston viestinnän tehtävänä on tukea viraston 
ydintehtäviä ja vaikuttavuuden kehittämistä. Viestintä huolehtii viraston 
media- ja työyhteisöviestinnästä, julkaisuista ja muusta painomateriaalis-
ta, verkkosivustoista, sosiaalisesta mediasta sekä käännätys- ja painatus-
palveluista. Lisäksi viestintä tukee eri yksiköitä raportoinnin ja vuorovai-
kutuksen kehittämisessä sekä järjestää koulutus- ja sidosryhmätilaisuuksia.

Viestinnän suunnittelun perustan muodostavat tarkastusviraston 
VTV2020-strategia ja viestintäpolitiikka. Viestinnälle on asetettu kuusi 
tavoitetta: linjakas mediaviestintä, avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa, 
toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine, laadukas raportointi ja julkai-
sutoiminnan hyvä hallinta, ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut sekä 
yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä. Tavoitteet luovat pohjan 
vuosittain laadittavalle viestintäsuunnitelmalle.

Kuvio 1: Viestinnän tiekartta vuosille 2013–2020

Viestinnän onnistumista arvioidaan vertaamalla toteutuneita toimen-
piteitä ja niiden tuloksellisuutta edelliseen vuosisuunnitelmaan. Lisäksi 
toteutetaan kokonaisviestinnän tilaa mittaava KVAST-testi ja sen vertai-
lu aikaisempiin tuloksiin joka toinen vuosi. Seuraava KVAST-testi tehdään 
ensi syksynä.
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Vaikuttava virkakieli -ohjelma

Sidosryhmäviestintä

Someviestintä

Muutos- ja 
työyhteisöviestintä
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Linjakasta mediaviestintää

Valtiontalouden tarkastusvirasto jatkaa mediaviestintänsä kehittämistä. 
Erityisesti tämä näkyy tiedottamisprosessin virtaviivaistamisena ja sosiaa-
lisen median hyödyntämisenä. Lisäksi arvioidaan uusia viestintäkanavia, 
kuten videoblogia viraston johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän pää-
töksistä ja vuonna 2016 käyttöön otettua Tarkastuspiste-asiantuntijablogia.
Tarkastusvirasto on aktiivinen toimija erilaisissa verkostoissa, tapahtumis-
sa ja keskusteluareenoilla. Se kehittää asiantuntijuudensa avulla uudistu-
vaa hallintoa yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi 
säännöllisinä valiokunta- ja ylimmän johdon tapaamisina sekä osallistumi-
sina erilaisiin hankkeisiin ja kampanjoihin.
Sidosryhmäviestinnässä otetaan käyttöön tarkastusviraston palautekyse-
lyt vuoden 2017 alusta. 
Seuraava sidosryhmäselvitys toteutetaan vuonna 2019.

Avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa

Tarkastusviraston viestintä noudattaa valtionhallinnon viestintäohjeistuk-
sia ja kansainvälisiä ISSAI-standardeja. Ohjeistukset kannustavat avoimeen 
ja läpinäkyvään vuorovaikutukseen.. 

Laadukasta raportointia ja julkaisutoiminnan hyvää hallintaa

Tarkastusviraston viestintä noudattaa valtionhallinnon viestintäohjeistuk-
sia ja kansainvälisiä ISSAI-standardeja. Ohjeistukset kannustavat avoimeen 
ja läpinäkyvään vuorovaikutukseen. Kuvio 2: Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmät.

Tarkastusvirasto on aktiivinen toimija erilaisissa verkostoissa, tapahtu-
missa ja keskusteluareenoilla. Se kehittää asiantuntijuudensa avulla uudis-
tuvaa hallintoa yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi 
säännöllisinä valiokunta- ja ylimmän johdon tapaamisina sekä osallistumi-
sina erilaisiin hankkeisiin ja kampanjoihin.

Sidosryhmäviestinnässä otetaan käyttöön tarkastusviraston palauteky-
selyt vuoden 2017 alusta. 

Seuraava sidosryhmäselvitys toteutetaan vuonna 2019.

Ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut

Sisäisen verkkopalvelun uudistus viitoitti tietä ulkoisen verkkopalvelun 
uudistukselle. 

Uudistuksella tavoitellaan nykyistä parempaa tarkastustiedon saatavuut-
ta ja hyödynnettävyyttä. Verkkopalvelussa tuotetaan myös asiantuntijablogia.  

Yhteistyötä ja oppimista tukeva viestintä

Työyhteisöviestinnän keskeisin haaste vuonna 2017 on muutos- ja muut-
toviestintä. Helsingin toimipisteen fyysisen työympäristön muutoksen lisäk-
si kaikkien virastolaisten työskentelytavat uudistuvat. Tarkoituksena on ke-
hittää organisaation toimintakulttuuria vuorovaikutteisuuteen ja yhdessä 
oppimiseen kannustavaksi. Esimerkiksi uusi intranet mahdollistaa entistä 
osallistavamman ja keskustelevamman työyhteisöviestinnän.
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ja
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bloggarit,  muut)
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2 Ulkoinen viestintä

Tarkastusviraston ulkoisen viestinnän tavoitteena on linjakkaan mediavies-
tinnän, laadukkaan raportoinnin ja toimivien verkkopalveluiden avulla edis-
tää viraston vaikuttavuutta ja hyvää mainetta. Mainetavoitteet ja toiminta-
periaatteet mediassa on linjattu viraston mediapolitiikassa. 

Vuonna 2017 ulkoisen viestinnän painopistealueita ovat verkkopalvelu-
uudistus, vaikuttava virkakieli -ohjelma ja sosiaalinen media.

Media

Tarkastusvirasto julkaisi vuonna 2016 tammi-marraskuun aikana 29 tiedo-
tetta (2015: 30) ja järjesti yhden tiedotustilaisuuden.

Mediaosumien vuotuinen määrä oli nousussa ollen marraskuun loppuun 
mennessä 1 824 kappaletta (2015: 1 343). Yksittäisistä aiheista eniten osumia 
keräsivät laillisuustarkastuksiin ja eduskuntakertomuksiin liittyvä viestintä. 

Vuonna 2017 tavoitellaan samoja tasoja.

Sosiaalinen media

Tarkastusviraston Twitter-tili keräsi vuonna 2016 tammi-marraskuun aika-
na yhteensä 103 100 näyttökertaa (2015: 144 800). Eniten tviittejä julkais-
tiin ajankohtana, jolloin Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 
eduskunnalle toiminnastaan 2016 valtiopäiville ja yksi laillisuustarkastus 
julkaistiin ja viraston suurin vuotuinen sidosryhmätapahtuma Johdon VTV-
foorumi järjestettiin. 

Vuonna 2017 tavoitellaan merkittävää kasvua Twitter-tilin seuraajissa.
Muiden somekanavien käyttö on ollut vähäistä. Vuonna 2017 käytetään 

tarkastusviraston tilejä myös LinkedInissä ja YouTubessa. Näille kanaville 
ei ole asetettu omia tulostavoitteita.

Kuvio 3: Mediaosumat ja Twitter-näyttökerrat 1-11/2016
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2.1 Vuoden 2017 toimenpiteet

Kuvio 4: Ulkoisen viestinnän vuodelta 2016 jatkuvat toimenpiteet

Tarkastus- ja eduskuntakertomusraportointi

Tarkastusviraston tuottamien julkaisujen kieltä ja visualisointia kehite-
tään edelleen. Uudistusten tavoitteena on toteuttaa eduskunnalle annetta-
vat kertomukset entistä suunnitelmallisemmin ja proaktiivisemmin, jotta 
niiden sisältö voitaisiin esimerkiksi infografiikoiden avulla omaksua nope-
ammin ja hyödyntää päätöksenteossa paremmin. Pyrkimyksenä on myös 
lisätä kertomusten interaktiivisuutta uudenlaisten ohjelmien ja asiantun-
temuksen avulla.
Vastuu: viestintäryhmä, julkaisuryhmä, tarkastusraportointityöryhmä

Sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä

Johdon tuki käynnistää yhteistyössä tarkastusyksiköiden kanssa tarkastus-
tensa palautekyselyt. Lisäksi viestintä tukee yksiköiden erilaisia sidosryh-
mätilaisuuksia ja tuottaa niissä tarvittavia materiaaleja. Viestintä toteuttaa 
myös englanninkielisen yleisesitteen. 

Tarkastuspiste-asiantuntijablogia jatketaan, ja henkilökuntaa kannuste-
taan muutenkin julkaisemaan asiantuntija-artikkeleitaan mediassa ja esiin-
tymään alan tilaisuuksissa. Asiantuntijaviestintää tuetaan myös käynnistet-
tävän vaikuttava virkakieli -ohjelman avulla.
Vastuu: yksiköt, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

Verkkopalvelu-uudistus (www.vtv.fi)

Suurin viestintäprojekti vuonna 2017 on verkkopalvelu-uudistus, joka to-
teutetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Uudistukseen sisältyvät 
muun muassa verkkoraportoinnin kehittäminen, hakukoneoptimointi ja 
julkaistun tiedon analysointimahdollisuudet.

Verkkopalveluprojektin jälkeen virasto suunnittelee e-uutiskirjeen, jo-
ka korvaa aiemman sidosryhmälehden.
Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija, ICT

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivuston ilmettä yhtenäistetään 
viraston muiden sivustojen kanssa. 

Sisällöllisesti sivusto päivittyy jatkuvasti, kun ehdokkaat ja puolueet te-
kevät ilmoituksiaan vaalirahoituksesta ja puolueiden tilinpäätöksistä. Tar-
kastusvirasto pitää tärkeänä, että data on avointa ja sitä voidaan hyödyntää.
Vastuu: PVR-vastuuhenkilöt, verkkojulkaisusuunnittelija

Sosiaalinen media

Tarkastusvirasto jatkaa someviestintää ja -seurantaa valitsemissaan kana-
vissa. Vuonna 2017 tavoitteena on saada viraston johto aktiivisesti seuraa-
maan ja osallistumaan valittuihin somekeskusteluihin. Myös tarkastusten 
raportoinnissa ja rekrytoinneissa hyödynnetään someviestintää. 

Tarvittaessa viraston viestintä järjestää erilliskoulutusta ja tarjoaa työ-
kaluja someläsnäoloon.
Vastuu: viestintäassistentti, viestintäpäällikkö, HR-assistentti

Mediaviestintä

Mediaviestinnässä jatketaan tarkastus- ja eduskuntakertomuksista tiedot-
tamista laadukkaasti ja vaikuttavasti. Tiedottamisessa painotetaan tarkas-
tusten ajankohtaisuutta ja valtiontaloudellista näkökulmaa. 

Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia, toimittajatapaamisia se-
kä ylimmän johdon ja tarkastajien mediakoulutuksia. Samalla viestintä päi-
vittää johdon mediaprofiileja, uusii henkilövalokuviaan ja tukee henkilös-
töä someviestinnässä. 

Virasto kokeilee ja arvioi myös videoita tarkastusviestinnässään.
Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, yksiköt

Jatkuu

 

 

Jatkuu

Jatkuu

Jatkuu

Jatkuu
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Suomi 100 -viestintä

Tarkastusvirasto ottaa aktiivisesti osaa Suomi 100 -juhlavuoteen ja  järjestää 
historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen suuntaavia kampanjoita. Tällai-
sia ovat esimerkiksi verkkonäyttely tarkastuksen historiasta ja  2016 Hack 
the Budget -tapahtumassa ideoitu Minä ja budjetti – 100 v. ja nyt. Ydinval-
tiosta hyvinvointivaltioksi -konsepti. Konseptin avulla virasto havainnol-
listaa, miten valtion talousarvio on kehittynyt itsenäisyytemme aikana, ja 
kuinka maastamme on kehittynyt hyvinvointivaltio. Viestintä haastaa koko 
tarkastusviraston henkilökunnan vierailemaan lukioissa ja ammattioppi-
laitoksissa kertomassa Suomen taloudesta konseptin visualisoinnin avulla.
Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäryhmä, koko henkilöstö
Tarkastus- ja eduskuntakertomus-kalenteri 2017–2018
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3 Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän tavoitteena on tukea VTV2020-strategian toteutumista, 
viraston henkilöstöjohtamista sekä yhteistyötä ja oppimista. Vuonna 2017 
korostuvat erityisesti muutos-, muutto- ja työyhteisöviestintä. 

3.1 Vuoden 2017 toimenpiteet

Vuoden 2017 sisäisen viestinnän toimenpiteet painottuvat muutto- ja muu-
tosviestintään, vaikuttavaan virkakieleen ja muuhun työyhteisöviestintään.

Muutos- ja muuttoviestintä

Valtiontalouden tarkastusviraston Helsingin toimipisteen muutto uusiin 
monityötiloihin muuttaa koko viraston työskentelytapoja. Muutoksen ta-
voitteena on joustavoittaa organisaation toimintakulttuuria  ja kannustaa 
vuorovaikutteisuuteen ja yhteistyöhön. 

Viestintä tukee muutosta erillisen Loikka uuteen -osallistamis- ja vies-
tintäsuunnitelman mukaisesti yhteistyössä hallinto- ja tarkastusyksiköi-
den kanssa. Lisäksi se järjestää kampanjoita, jotka valmistelevat henkilös-
töä työelämän muutoksiin, kuten siivoustalkoita ja kansallisia kampanjoita.
Vastuu: Hallintoyksikkö, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

Vaikuttava virkakieli

Kieli on tarkastusviraston keskeisin työkalu. Siksi virasto käynnistää vai-
kuttava virkakieli -ohjelman, jonka tavoitteena on sen raportoinnin laadun 
kehittäminen. Tätä varten on tarpeen yhtenäistää kielilinjaukset ja kehittää 
hyvä yleiskieli osaksi jokapäiväistä tarkastustyötä vuoteen 2020 mennessä. 

Ohjelmassa käydään läpi sisäiset ohjeet ja periaatteet kielenhuollon nä-
kökulmasta ja päivitetään ne vastaamaan uusia linjauksia. Henkilöstölle jär-
jestetään erilaisia koulutuksia ja tietoiskuja, joissa saa matalan kynnyksen 
apua kieleen ja kirjoittamiseen ja tekstien työstämiseen. 
Vastuu: viestintäpäällikkö, kustannustoimittaja, viestintäryhmä

Muu työyhteisöviestintä

Intranet uudistettiin vuonna 2016. Sen vuorovaikutusta edistäviä toimin-
nallisuuksia, kuten kommentointi- ja keskustelupalstoja, sähköisiä työtilo-
ja ja blogeja, otetaan käyttöön ja kehitetään edelleen. 
Vastuu: ICT, verkkojulkaisusuunnittelija, viestintäassistentti

Tarkastusvirasto tarjoaa henkilökunnalleen keskustelufoorumeita erilais-
ten infotilaisuuksien muodossa. Vuonna 2017 korostuvat  henkilöstöinfot ja 
muutokseen valmistavat työpajat, joissa viestintä avustaa hallintoyksikköä. 
Lisäksi jatketaan niin kutsuttuja kerroskahvitilaisuuksia, joissa alustajina 
toimivat viraston oma ajankohtaisaiheen asiantuntija tai ulkopuolinen taho.
Vastuu: viestintäpäällikkö, hallintoyksikkö, viestintäassistentti, pääjohtajan 
assistentti, tarkastusyksiköt
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Tarkastusviraston sisäisen viestinnän verkosto jatkaa toimintaansa ja osal-
listuu tarvittaessa erilaisten viestintätoimenpiteiden suunnitteluun ja tes-
taukseen. 

Virasto testaa osallistavien kokousmenetelmien ja sähköisten osallistu-
misvälineiden hyödyntämistä. Jalkautuksesta vastaa usein viestintä.

Tarkastusvirasto hyödyntää työyhteisöviestinnässään vuonna 2017 myös 
entistä enemmän videoita.
Vastuu: viestintäryhmä



19

4 Tarkastus- ja eduskuntakertomus-
kalenteri 2017–2018
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1 Tarkastusviraston kestävän 
kehityksen politiikan päätavoitteet

Tarkastusviraston kestävän kehityksen politiikan päätavoitteet ovat:
1. Tarkastusviraston tarkastus- ja asiantuntijatyö edistävät valtionhallin-

non kestävää kehitystä;
2. Henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ja sitoutuneisuutta tavoit-

teiden toteuttamiseen ylläpidetään ja kehitetään koulutuksella sekä 
tietoiskuilla;

3. Tarkastusviraston omasta toiminnasta aiheutuvat välittömät haitalli-
set ympäristövaikutukset pienevät:

 – vaikuttamalla sähkö- ja muun energian kulutukseen;
 – vähentämällä paperinkäyttöä;
 – tehostamalla sähköisen dokumenttien käyttöä ja arkistointia
 – järjestämällä jätteiden kierrätyksen
 – vähentämällä kaatopaikalla menevän jätteen määrää
 – ottamalla huomioon ympäristönäkökulman hankinnoissa

Seuranta ja mittarit

Kestävän kehityksen seurannassa käytetään tavoitteiden seurannassa seu-
raavia indikaattoreita ja mittareita:

 – Sähkö- ja lämpöenergian kulutus kwh/hlö, kulutus ei kasva
 – Virkamatkat, lennot koti- ja ulkomaat kpl, lukumäärä ei kasva
 – E-julkaisujen osuus tarkastuskertomuksista kpl, 100 % kaikista  

 tarkastuskertomuksista e-julkaisuna vuonna 2020
 – Kopiopaperin kulutus kg, kulutus vähenee 2 prosenttiyksikköä/v.
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