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Pääjohtajan katsaus

Hyvän hallinnon raanut ja ryijyt

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat toivat hyvin esille hyvinvointi valtion 
rakentamisen peruselementit: vahvan yhteisen tahtotilan, yhteistyön ja luottamuk-
sen. Niistä on syntynyt suomalaisen julkisen hallinnon kantava voima, loimi, jonka 
varaan voidaan kutoa Suomen tulevaisuus. Tarkastustyöllä vahvistamme osaltamme 
yhteiskunnan resilienssiä, kykyä selviytyä, sillä tuotamme päätöksentekijän kannal-
ta olennaista tietoa oikea-aikaisesti ja keskeiset riskitekijät ennakoiden.

Meidän työhömme kuuluu varmentaa loimen ja kuteen yhteensopivuus, nostaa 
esille loimen epäsopiva kireys sekä auttaa hallintoa huomaamaan ja korjaamaan 
katkenneet loimilangat. Uudistamme tarkastuksen suunnittelua ja tuloksista rapor-
tointia, jotta voimme tuoda tarkastus- ja asiantuntijatyömme lähemmäs tiedon hyö-
dyntäjiä ja tarpeita, eduskuntaa ja valtionhallinnon johtoa palvellen. Tarkastajan 
ammattitaitoon kuuluu aktiivinen vuoropuhelu ja oman työn vaikuttavuuden var-
mentaminen hyvää yhteistyötä tekemällä. Meillä on näköalapaikka valtion hallintoon, 
ja voimme tunnistaa systeemisiä ilmiöitä, kehityskohteita ja raja-aitoja, joiden esiin 
tuominen tukee hallinnon kestävää uudistumista.

Henkilöstömme uudistumiskyvystä ja yhteistyötaidoista kertovat erinomai sesti 
toteutunut muutto uusiin toimitiloihin ja loikka uuteen työn tekemisen arkeen. 
 Tiedon jakaminen, vilkas ammatillinen keskustelu ja innostavat kohtaamiset yhtei-
sissä tiloissa – niin konkreettisesti kuin virtuaalisesti – rakentavat osaltaan kykyäm-
me sopeutua ja uudistua. Hyödyntämällä aiempaa laajemmin teknologiaa työssäm-
me saamme enemmän aikaa dialogille ja uuden oppimiselle. Kiitän henkilöstöämme 
vahvasta sitoutumisesta työmme uudistamiseen ja uudistumiseen.

Läpi työuran jatkuva oppiminen on meidän tapamme vastata toiminta ympäristön 
muutoksiin ja tarkastusalan vaatimuksiin. Johtamisen, osaamisen ja vuoro-
vaikutuksen tueksi on vuoden 2017 aikana luotu asiakaspalautejärjestelmä. Kiitän 
sidos ryhmiämme erinomaisesta keskusteluyhteydestä ja luottamuksesta, jota kuvas-
taa saamamme avoin ja rakentava palaute.

Uudet kudekuviot syntyvät osallistamalla, kokeilemalla, verkostoitumalla ja 
inno voimalla. Keskushallinnon uudistamistyö, maakuntauudistus ja järjestelmä-
uudistukset, muokkaavat virkamiestyön rakenteita. Muutosvaiheissa riskisyys kas-
vaa ja siten tarkastus- ja valvontatarve lisääntyvät. Olemmekin kohdistaneet tarkas-
tustamme valtionhallinnon potentiaaliin toimeenpanna rakenteellisia uudistuksia 
ja ohjata poikkihallinnollisia kokonaisuuksia.

Globalisaation myötä tarkastusvirasto on liittynyt entistä vahvemmin osaksi 
moni kansallista yhteisöä. Vuonna 2017 vietettiin julkisen ulkoisen tarkastuksen 
ja kansain välisten standardiemme peruskiven, Liman julkilausuman, 50-vuotis-
juhlavuotta. Julki lausuma sisältää tarkastusvirastojen riippumattomuuden perus-
tan. Riippumaton tarkastus on olennainen osa demokratiaa ja vahvistaa luotta musta 
oikeusvaltioon. 
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Pääjohtajan katsaus

Monikansalliset verkostot mahdollistavat hyvien käytänteiden jakamisen ja inno-
vaatioiden hallitun tuomisen tarkastustyöhömme. Data-analytiikan kehittämisessä 
ja tarkastusprosessien automatisoinnissa ammatillinen vertaistuki on tärkeää. Katto-
järjestömme INTOSAIn kautta valmistelemme Yhdistyneiden kansakuntien kestä-
vän kehityksen tavoitteiden kansallisen toimeenpanon tarkastamista. 

Vuoden 2017 aikana olemme luoneet data-analytiikkastrategian, joka linjaa data- 
analytiikan kehittämistä virastossa lähivuosina. Data-analytiikkaa tullaan käyttä-
mään entistä enemmän tarkastusten suunnittelussa, tarkastuksissa ja raportoinnis-
sa. Jatkossa käytämme laajemmin avointa dataa, Big Dataa ja ei-rakenteista dataa 
sekä hyödynnämme uusia datan keräämisen ja analysoinnin ratkaisuja.

Loimilangan kierteisyys ja sen säikeiden määrä kertovat loimen vahvuudesta 
kangaspuissa. Kukin virkamiessukupolvi kerryttää loimilangan säikeitä toimimalla 
avoimesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Hyvän hallinnon loimeen voi kukin halli-
tus kutoa haluamansa vippelät, raanut ja ryijyt. 
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1 Toimintakertomus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslaissa säädetty, riippumaton  tarkastus- 
ja valvontaviranomainen. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talous-
arvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Valtion talouden 
tarkastus virasto toimii lisäksi puolue- ja vaalirahoituksen valvojana.

Tarkastusviraston perustuslaissa säädettynä tehtävänä on tarkastaa valtion 
talouden hoidon tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta sekä valtion talousarvion 
noudattamista. Tarkastusvirasto toteuttaa tehtäväänsä suorittamalla tuloksellisuus-
tarkastusta, tilintarkastusta, laillisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastus-
ta. Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii Suomessa Euroopan unionin toiminnas-
ta tehdyn sopimuksen mukaisena kansallisena tilintarkastuselimenä, joka toimii 
yhteis työssä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kanssa unionin varo-
jen ulkoisessa valvonnassa.

Tarkastusviraston tehtäväksi on laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 
säädetty vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvominen, vaali-
rahoitusilmoitusten julkistaminen ja vaalirahoitusilmoitusten tarkistaminen. Puolue-
laissa (10/1969, muutettu 683/2010) tarkastusviraston tehtäväksi on säädetty valvoa 
puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toi-
minnassa puolueiden vastaanottamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituk-
sen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimit-
tamista koskevien säännösten noudattamista.

Finanssipolitiikan valvonnasta säädetään laissa talous- ja rahaliiton vakau-
desta, yhteensovittamisesta ja ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä julkisen talou-
den moni vuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012) ja valtiontalouden 
tarkastus virastossa annetussa laissa (muutettu lailla 870/2012). Finanssipolitiikan 
valvonta tehtävä perustuu unionioikeudessa Euroopan unionin vakaussopimukseen 
sekä unionin lainsäädäntöön (EU:n budjettikehysdirektiivi 2011/85/EU ja budjetti-
suunnitelmien ennakkovalvonta-asetus (EU) 473/2013).
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1.1 Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet

Tarkastusvirasto tukee eduskuntaa sille kuuluvan lainsäädäntövallan, valtion-
taloudellisen vallan ja valvontavallan käytössä. 

Tarkastusviraston päämääränä on edistää tuloksellista ja korkealaatuista valtion 
taloudenhoitoa. Keskeisenä näkökulmana on varmistaa, että valtion talous arvion 
sekä valtion tulojen keräämiseen ja varojen käyttämiseen liittyvän lainsäädännön 
yhteydessä asetetut yhteiskuntapoliittiset tavoitteet saavutetaan ja että hallitus ja 
hallinto ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimiin niiden saavuttamiseksi. Vaali- ja puolue-
rahoituksen laillisuusvalvonnassa tavoitteena on edistää vaali- ja puolue rahoituksen 
avoimuutta sekä kansalaisten oikeutta arvioida poliittisten puolueiden ja julkisissa 
luottamustehtävissä toimivien sidonnaisuuksia. Tavoitteena on myös ehkäistä kor-
ruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista tasavallan presi-
dentin, kansanedustajien, kunnanvaltuutettujen ja puolueiden toimintaan.

Tarkastusviraston tulostavoitteet vuodelle 2017 on kirjattu viraston tarkastus-
suunnitelmaan 2017–2021. Näiden tulostavoitteiden toteutumista arvioivat viras-
ton yksiköt. Vaikuttavuuden arviointiasteikkona on käytetty seuraavaa: vaikutta-
nut erittäin merkittävästi, vaikuttanut merkittävästi, vaikuttanut jossain määrin, ei 
juuri vaikuttanut.

1.1.1 Strategiset vaikuttavuustavoitteet ja arviointi

Arvio: Tulostavoite on toteutunut hyvin. Tarkastusviraston suorittamalla tilin-
tarkastuksella ja laillisuustarkastuksella vaikutetaan siihen, että talouden hoidos-
sa noudatetaan lakia ja eduskunnan päätöksiä. Yksikön toiminnalla varmennetaan 
valtion taloudenhoidon laillisuutta ja talousarvion noudattamista. Myös tilinpäätös-
tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmentaminen on osa taloudenhoidon lail-
lisuutta.

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikön arvioin-
nin mukaan sen toiminta on vaikuttanut jossain määrin tulostavoitteen saavuttami-
seen. Yksikön tarkastuksissa vaikutus on usein lähtökohtaisesti välillinen. Finanssi-
politiikan valvontaan kuuluu julkisen talouden hoidon arviointi myös lainsäädännön 
noudattamisen näkökulmasta, mutta tuloksellisuustarkastusten ja finanssi politiikan 
tarkastusten kysymyksenasettelut eivät pääsääntöisesti koske laillisuutta ja talous-
arvion noudattamista. Lakimuutokset tai muut merkittävät muutokset talous arviossa 
voivat olla myös tarkastusaiheiden perusteluina.

Mittari: Yksikön itsearviointi: sidosryhmäkysely

1 Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja  
olennaista tarkastus- ja valvontatietoa.

Mittari: Yksikön itsearviointi, sidosryhmäkysely

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin ja vaikutamme merkittävästi tuotta malla 
päätöksen tekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista tietoa ja olennaista 
 tarkastus- ja valvontatietoa. Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella tuote-
taan tietoa valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta. 
Osana tätä varmennetaan valtion tilinpäätöksen ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätös-
laskelmien ja toimintakertomusten sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Tuloksellisuustarkastukset ovat kohdentuneet vuonna 2015 laaditun valtion- ja 
kansantalouden riskianalyysin mukaisille pääriskialueille. Tarkastuskertomuksissa 
esitettyjen suositusten määrällinen toteutumisaste heikentyi hieman vuoteen 2016 
verrattuna. Vuonna 2017 noin 23 prosenttia suosituksista on toteutunut täysin tai lä-
hes täysin (2016: 27 prosenttia), ja 37 prosenttia on toteutunut jossain määrin (2016: 
40 prosenttia). Tarkastuksissa esitettävien suositusten ajankohtaisuuteen ja kehittä-
vään näkökulmaan on panostettu erityisesti ja toimintaympäristön seuranta käytäntö 
on uudistettu vuoden 2017 alussa. Seurantaa on kohdennettu toiminta ympäristön 
tarkasteluun ja analysointiin siten, että tarkastuksia suunnitellessa pyritään syste-
maattisesti huomioimaan mahdollisuudet hyödyntää tietoa päätöksenteossa.

Vuonna 2017 sidosryhmille tehdyn palautekyselyn vastausten mukaan tarkastus-
viraston tarkastuksista on saatu toiminnan kehittämiseen ajankohtaistaja olennais-
ta tietoa.

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

Mittari: Yksikön itsearviointi, sidosryhmäkysely

.

Arvio: Tavoite toteutunut hyvin ja tarkastusvirastona toimintamme on vaikutta-
nut merkittävästi. Tuloksellisuustarkastusten vaikutus on useimmiten välillinen 
siten, että tarkastuksen tuloksilla luodaan edellytyksiä kehittää ja uudistaa hallin-
toa kestävästi, vaikka suoraa yhteyttä esimerkiksi valtiontalouden kestävyyden pa-
ranemiseen ei voida todentaa. Tarkastukset ovat kuitenkin kohdistuneet tavoitteen 
kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin. Myös tarkastusten kohteena olevien toi-
mien vaikuttavuuden arviointia on lisätty tuloksellisuustarkastuksissa. Finanssi-
politiikan valvonnalla tarkastusvirasto edistää finanssipolitiikan sääntöjen läpi-
näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä. 
Finanssi politiikan tarkastukset kohdistuvat muun muassa finanssipolitiikan pää-
töksenteon tietoperustan luotettavuuteen ja finanssipolitiikan hallintavälineiden 
toimivuuteen. Tarkastus toiminnan lisäksi tuloksellisuustarkastuksen ja finanssi-
politiikan tarkastuksen vaikuttavuus konkretisoituu hallinnollisen valmistelun ai-
kaisena vaikuttamisena. Esimerkiksi annetut lausunnot, työryhmien jäsenyydet ja 
sidosryhmätilaisuuksiin osallistuminen sekä valiokuntakuulemiset ovat keinoja vai-
kuttaa julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen. Vuonna 2017 valio-
kuntakuulemiset koskivat erityisesti finanssi politiikan tarkastuksen ja valvonnan 
havaintoja sekä sote- ja maakunta uudistusta. Yksikön koordinoimana laadittiin 13 
viraston lausuntoa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä lakiehdotuksista mi-
nisteriöille ja eduskunnan valiokunnille.

3Vaikutamme julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen. Mittari: Yksikön itsearviointi, sidosryhmäkysely
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Arvio: Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen arvioinnin 
mukaan tavoite on toteutunut melko hyvin. Valtiontaloudellinen näkökulma on 
tarkastus aineiston analyysin kauttaaltaan läpäisevä tarkastelutapa. Taloudellisen nä-
kökulman vahvistamista painotettiin keväällä 2017 päättyneessä talouden  hallinta ja 
analyysit -koulutusohjelmassa. Myös vuonna 2017 alkaneessa ja yhä käynnissä ole-
vassa tarkastusohjeen päivitystyössä päivitetyssä tarkastusohjeessa on terävöitet-
ty taloudellista näkökulmaa.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen osalta tavoite on toteutunut hyvin, ja 
tarkastukset kohdennetaan Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistaman tarkastus-
suunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelmassa ja sitä täydentävässä yksikön 
suunnitelmassa määritellään keskeiset kohdentamisalueet ja tarkastusaiheet. Näis-
sä painottuvat olennaisuus valtion tilinpäätöksen näkökulmasta sekä riskin arvioin-
ti koko talousarviotalouden ja kirjanpitoyksiköiden tasolla. Valtion taloudellinen 
näkökulma sisältyy aina olennaisena osana jokaiseen tilintarkastukseen ja laillisuus-
tarkastukseen.

Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella Valtiontalouden tarkastusvirasto 
varmentaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja valtion talousarvion noudattamis-
ta. Osana tätä tilintarkastus varmentaa kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja 
toimintakertomusten sekä valtion tilinpäätöksen sisältämien tietojen oikeellisuut-
ta ja riittävyyttä. Tilintarkastus ja laillisuustarkastus kokonaisuutena kohdennetaan 
valtion- ja kansantalouden riskianalyysin perusteella ja Valtiontalouden tarkastus-
viraston vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelmassa 
ja sitä täydentävässä yksikön suunnitelmassa määritellään keskeiset kohdentamis-
alueet ja tarkastusaiheet. Näissä painottuvat olennaisuus valtion tilinpäätöksen näkö-
kulmasta ja riskin arviointi koko talousarviotalouden ja kirjanpitoyksiköiden tasolla.

Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Edellisen sidosryhmäkyselyn tulosten ja vuoden 
2017 palautekyselyn mukaan tiedotus tarkastus- ja valvontaprosessista koetaan ylei-
sesti hyväksi ja yhteistyö tarkastajien kanssa toimivaksi. Tarkastuksenaikaista vuoro-
vaikutusta aiotaan jatkossakin seurata. Vuosittain toteutettavan palaute kyselyn li-
säksi toteutetaan sidosryhmäkysely seuraavan kerran vuonna 2019.

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö aloitti jär-
jestelmällisen palautteen keräämisen tarkastuskertomuksista ja selvitysraporteista 
vuonna 2017. Vastauksissa yksikkö sai hyvää palautetta tarkastuksen aikaisen vuoro-
vaikutuksen kehittymisestä. Vastaajista 70 prosenttia koki saaneensa ajankohtaista 
ja oleellista tietoa toimintansa kehittämiseen, 85 prosenttia oli tyytyväisiä viestimi-
seen tarkastuksen sisällöstä, prosessista ja aikatauluista, sekä 93 prosenttia oli tyy-
tyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana.

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

Mittari: Tarkastusyksikön itsearviointi,  
tieteellisen neuvoston arviointi

Arvio: Kokonaisuudessaan tavoite on toteutunut hyvin. Tuloksellisuustarkastuksen 
ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikköön vuonna 2016 perustetun menetelmä tuen 
toiminta on vakiinnutettu vuoden 2017 aikana. Järjestetyt menetelmä koulutukset 
ovat edelleen vahvistaneet tarkastusten menetelmällistä perustaa. Tuloksellisuus-
tarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten tiedonmuodostuksen sekä tarkastus-
menetelmien ja osaamisen kehittämistyötä jatketaan edelleen muun muassa yksi-
kön ohjeiden päivitystyön avulla. 

Tilintarkastuksissa ja laillisuustarkastuksissa noudatetaan tarkastusviraston 
yleisiä, ISSAI-standardeihin perustuvia tarkastusohjeita ja tarkastuslaji kohtaisia 
ohjeita. Tarkastuksen aikaisella ohjauksella ja määritellyissä pisteissä tehdyllä 
laadun valvonnalla varmistetaan sitä, että myös johtopäätöksiä ja kannanottoja muo-
dostettaessa on tarkastusmenetelmien ja evidenssin osalta noudatettu niitä vaati-
muksia, joita viraston ohjeistus ja hyvä tarkastustapa asettavat.

7Party-avainluvut ovat vähintään vertailuryhmän tasoa: kokonaistulos, 
sekä eriteltyinä, henkilöstön hyvinvointi, työnperusedellytykset, 
työyhteisön toimivuus ja työyhteisön kehittämisedellytykset.

 

 

Mittari: ParTy-kysely

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

Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärinkymmenen  Mittari: Työajanseuranta, osaamisen  

Arvio: Vuoden 2017 ParTy-avainlukujen mukaan tarkastusviraston kokonaistulos 
13,2 jäi hieman alle vertailuryhmän tason 14,1. Henkilöstön hyvinvoinnissa tarkastus-
viraston tulos 3,4 jäi alle vertailuryhmän 3,7. Työn perusedellytykset saivat tarkastus-
virastossa arvon 3,3, ja vertailuryhmässä 3,4. Sekä työyhteisön toimivuus- että työ-
yhteisön kehittämisedellytykset -kohdissa tarkastusvirasto jäi 3,3:n tuloksellaan 
vertailuryhmän 3,5:stä. Tarkastusviraston toiminnassa on kehitettävää erityisesti 
siitä syystä, että yksiköiden väliset erot ovat liian suuret.

Arvio: Sairauspoissaolojen määrä (6,6 pv/htv) alitti selvästi valtionhallinnon yleisen 
tason (8,4 pv/htv). Sairauspoissaolot lisääntyivät tarkastusvirastossa edellis vuoteen 
verrattuna 49 prosentilla.

Arvio: Osaamisen kehittämiseen käytetty aika alittaa tavoitetilan. Vuonna 2017 käy-
tettiin koulutukseen 6,3 htp/htv.

  

Tarkastuksen kohteeksi valitut aiheet käsitellään valtion- 
taloudellisesta näkökulmasta.

Mittari: Tarkastusyksikön itsearviointi5

4Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta on 
hyvää.

Mittari: Sidosryhmäkyselyn tulokset

9Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärinkymmenen  
henkilötyöpäivää / henkilötyövuosi.

Mittari: Työajanseuranta, osaamisen  
kehittämiseen käytetyt henkilötyöpäivät
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Valtiontalouden ulkoinen tarkastus osaltaan ylläpitää perusteltua luottamusta val-
tiontalouden hyvään hoitoon ja yleensä hallituksen ja valtionhallinnon toimintaan. 
Tarkastuksen yhtenä tavoitteena on vastuullistaa hallintoa hyvään taloudenhoitoon. 
Se tapahtuu varmentamalla ja tarkastamalla lain ja talousarvion noudattamista sekä 
hyvää ja tuloksellista taloudenhoitoa. Lisäksi tuodaan avoimesti esille kehittämis-
tarpeet ja epäkohdat. Luottamus julkisen hallintoon ja sen toimintaan on kansan-
kunnan sosiaalista pääomaa, jonka kehitystä on vaikeaa mitata tai arvioida vuosit-
taisessa tulosraportoinnissa. Luottamuksella on taloudellistakin merkitystä valtion 
kyvylle tehdä taloudenhoidossa tarvittaessa vaikeita päätöksiä.

Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta toteuttaa kansalaisten oikeutta 
saada tietää ja arvioida puolueiden ja julkisissa luottamustehtävissä toimivien ta-
loudellisia sidonnaisuuksia. Valtiontalouden ulkoinen tarkastus ja vaali- ja puolue-
rahoituksen laillisuusvalvonta ovat osa korruptiota ehkäisevää ja hyvää hallintoa 
edistävää institutionaalista järjestelyä. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta on 
myös laajentanut tarkastusviraston tehtäväalaa yleisen laillisuusvalvonnan piiriin.

Varmentamalla hallinnon tilivelvollisuuden toteutumista tarkastustoiminta vah-
vistaa kansalaisten odotuksia hyvästä ja tuloksellisesta taloudenhoidosta. Tarkastus-
tiedon avulla kansalaisilla on myös mahdollisuus itse arvioida valtion viranomais-
ten toimintaa ja sen tuloksia.

Viestintätoiminnon tehtävänä on tukea viraston vaikuttavuutta ja ydin tehtäviä. 
Viestintätoiminto tuottaa yhtenäistä valtakunnallista viestintää sekä kehittää ja 
yllä pitää viestintäkanavia. Lisäksi viestintätoiminto tukee viraston yksiköitä sidos-
ryhmä- ja työyhteisöviestinnän kehittämisessä perehdyttämällä, kouluttamalla ja 
osallistumalla työryhmiin.

11  

Tuloksellisuustarkastukset, finanssipolitiikan tarkastukset ja 
laillisuustarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja 
tarkastusten toteutuneet htp:t eivät ylitä tarkastuksen aloittamiseksi 
tehdyn suunnitelman htp:ä. Tilintarkastukset valmistuvat yksikön 
suunnitelmassa määriteltyyn määräaikaan mennessä.

Mittari: Suunnitelmat

Arvio: Tavoite on toteutunut erittäin hyvin. Osaamistasoindeksin kokonais keski-
arvoksi saatiin 7,85 (asteikko 1–10). Osaamistasoindeksi (osaamistaso) on kehitty-
nyt myönteisesti, kun se edellisenä vuonna oli 7,41.

Arvio: Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten suunnitellut 
läpimeno ajat ylittyivät 41 prosentissa tarkastuksista (60 prosentissa vuonna 2016). 
Toteutuneet työpäivät ylittivät suunnitellut 47 prosentissa tarkastuksista (67 pro-
sentissa vuonna 2016). Tältä osin on tapahtunut myönteistä kehitystä. Seurattava 
mittari ei huomio sitä, jos tarkastuksen käynnistämisen jälkeen tehdään päätös re-
surssien suuntaamisesta suunnitelmasta poiketen.

10Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) 
kehittyy myönteisesti.

Mittari: Osaamistasoindeksin kysely
Tarkastusvirasto julkaisi vuonna 2017 yhteensä 24 mediatiedotetta. Media-

osumien lukumäärä oli 1 056, ja julkisuus oli pääosin positiivista. Eniten kirjoitet-
tiin vaalirahoituksesta, Finavian johdannaiskaupoista, tarkastusviraston entisen pää-
johtajan Tuomas Pöystin valinnasta oikeuskansleriksi, tuulivoiman tuki järjestelmästä, 
Suomesta investointiympäristönä, lasten mielenterveyspalveluista, sote-uudistuk-
sesta ja yritystuista. Aiheiden uutisointi jakaantui eri maakuntien medioihin, vaik-
ka painopiste olikin Uudellamaalla.

Mediaviestinnän ohella tarkastusvirasto viestii ulkoisesti VTV.fi-verkko-
palvelussa, sosiaalisessa mediassa ja sidosryhmätapahtumissaan. Viraston vuonna 
2016 käyttöönottama Twitter-tili ylitti tuhannen seuraajan rajan vuonna 2017. Viras-
to osallistui myös Suomi 100 -juhlavuoteen, jota viestintätoiminto tuki koordinoi-
malla johdon ja asiantuntijoiden kouluvierailuja teemalla Minä ja budjetti.

Sisäisen viestinnän painopistealue oli Loikka uuteen -toimitilamuutos.
Tarkastusviraston viestinnän linjaukset perustuvat perustuslain 12 §:ssä säädet-

tyyn julkisuusperiaatteeseen, julkisuuslakiin (621/1999) sekä viestintäasetukseen 
(1030/1999). Viestinnässä otetaan myös huomioon tarkastusviestinnän laatua kos-
kevat ISSAI-standardit sekä valtionhallinnon viestintäsuositus (2016).

1.1.2 Eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa tukeva vaikutus

Tarkastusvirasto seuraa eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöjen perusteella 
eduskunnan kannanottojen toteutumista, jos niissä on edellytetty hallituksen rapor-
tointia asiasta tai jos tarkastusviraston tarkastustoiminta on kohdistunut kannan-
ottoon liittyviin asioihin. 

Tarkastusvaliokunnan mietinnöissä esille nostetut asiat perustuvat pääsääntöi-
sesti tarkastusviraston kertomuksissa esitettyihin keskeisiin havaintoihin ja kannan-
ottoihin. Eduskunnan kannanotot liittyvät merkittäviin asioihin, joissa muutosten 
aikaansaaminen on hidasta. Sen vuoksi kannanottoon liittyvää asiaa seurataan myös 
pidemmällä ajanjaksolla. Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkas-
tuksen yksikkö seuraa eduskunnan esittämien kannanottojen toteutumista ja ra-
portoi havain-noistaan osana vuosittain eduskunnalle annettavaa vuosikertomusta.

1.1.3 Viraston hyviä käytäntöjä edistävä ja virheitä sekä väärinkäytöksiä 
ehkäisevä vaikutus hallinnossa

Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus seuraa antamiinsa tarkas-
tuskertomuksiin sisältyneiden kannanottojen toteutumista ja sitä, mihin toimen-
piteisiin kertomuksissa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta 
on ryhdytty. Yksittäisten tuloksellisuustarkastusten vai-kutuksia tarkastus kohteisiin 
on arvioitu jälkiseurannoilla, jotka toteutetaan pääsääntöisesti noin kolmen vuo-
den kuluttua kertomuksen antamisesta. Vuonna 2017 valmistui 10 tuloksellisuus-
tarkastusten jälkiseurantaraporttia (7 kpl v. 2016), joissa arvioitiin tarkastusviraston 
antaman suosituksen toteutumista ja näihin liittyviä toimenpiteitä. Jälkiseurannan 
suositusten toteutumiseen vaikuttavat muun muassa suositusten konkreettisuus 
ja käyttö kelpoisuus, toteuttamisen vaatimat resurssit sekä hallinnon olosuhteet ja 
käynnissä oleva kehittämistyö. Hallinnon meneillään olevaa kehittämistyötä tuke-
vat suositukset toteutuvat yleensä odotetusti todennäköisemmin ja nopeammin kuin 
poikkihallinnolliset, hallinnon voimakkaampaa ja laajempaa uudistamista ja muu-
tosta edellyttävät suositukset.
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1.2 Tuotokset ja laadunhallinta

1.2.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Eduskunnalle annettavat kertomukset 

Tarkastusvirasto toteutti vuoden 2017 aikana sille puoluelaissa (10/1969, muutettu 
683/2010) säädetyt tehtävät. Puoluelain nojalla tarkastusvirasto vastaanotti puo-
lueilta, puolueyhdistyksiltä ja puolueiden lähiyhteisöiltä puoluelaissa säädettyjä 
ajantasaisia ilmoituksia niiden saamista tuista. Samoin tarkastusvirasto huolehti, 
että sen valvottavat yhteisöt ja säätiöt toimittivat tilinpäätökset ja tilintarkastus-
kertomukset ilmoitusrekisteriin. Tarkastusvirasto toteutti lisäksi puoluelain nojal-
la vuonna 2017 yhteensä 50 tarkastusta puolueorganisaatioissa. Tarkastusvirasto 
raportoi tarkastuksista eduskunnalle puoluelain 9 e §:n tarkoittamassa kertomuk-
sessa viikolla 7/2018.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdok-
kaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009) säädetyn vaalirahoituksen ja 
vaalikampanjan kulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä ta-
valla. Tästä annettiin kertomus (K 19/2017) eduskunnalle 4.12.2017.

Finanssipolitiikan valvonnan raportti annettiin erilliskertomuksena  edus kunnalle 
joulukuussa 2017. Viraston vuosikertomuksen osana raportoitiin neljä teema-
kokonaisuutta, jotka olivat digitalisoituvan yhteiskunnan toimintavarmuus, 
päätöksen teon tietoperusta rakenteellisissa uudistuksissa, sote- ja maakunta uudistus 
sekä yritysten investointien edistäminen.

Tarkastuskertomukset  

Tilintarkastus on tarkastusviraston tarkastussuunnitelman mukaisesti raportoi-
nut vuonna 2017 varainhoitovuoteen 2016 kohdistuvan valtion tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksen ja antanut 64 kirjanpitoyksikköä ja kolmea talousarvion ulkopuolista 
valtion rahastoa koskevat tilintarkastuskertomukset. Laillisuustarkastus kertomuksia 
annettiin vuonna 2017 kaksi.

Vuonna 2017 raportoitiin 15 tuloksellisuustarkastuskertomusta ja 3 selvitystä. 
Yksi tuloksellisuustarkastus raportoitiin osana viraston erilliskertomusta valtion 
tilin päätöksen tarkastamisesta. Lisäksi raportoitiin yksi finanssipolitiikan valvonnan 
kertomus. Selvityksistä kaksi oli finanssipolitiikan tarkastuksen ja yksi tuloksellisuus-
tarkastuksen alueelta. Yksi tarkastus päätettiin kirjeeseen ja muistioon. Lisäksi 
aiem min valmistuneiden tuloksellisuustarkastusten jälkiseurantaraportteja val-
mistui kymmenen. 

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

Tarkastusvirasto vastaanotti vuonna 2017 yhteensä 8 valtion viranomaisen tekemää 
ilmoitusta toiminnassaan tehdystä valtion varoihin tai omaisuuteen kohdistunees-
ta väärinkäytöksestä (5 kpl vuonna 2016). Tarkastusvirasto vastaanotti kertomus-
vuoden aikana 21 yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemää kantelua tai kansalais-
kirjettä, jotka koskivat valtiontalouden koettua epäkohtaa (25 kpl vuonna 2016).

1.1.4 Tarkastusviraston vaikutus tarkastusalan kansainväliseen  
kehitykseen

Kansainvälisessä yhteistyössä tarkastusvirasto on toiminut aktiivisesti erityisesti 
tarkastusvirastojen strategisen osaamisen kehittämisen, Yhdistyneiden kansa kuntien 
(YK) kestävän kehityksen ohjelman Agenda2030:n tavoitteiden toimeenpanon tar-
kastamisen sekä tarkastusalan digitalisaation ja data-analytiikan hyödyntämisen 
aloilla. Tarkastusvirasto solmi kesäkuussa 2017 data-analytiikan kehittämistyötä ja 
tarkastusmenetelmien digitalisoinnin yhteistyötä koskevan sopimuksen Hollannin, 
Ison-Britannian ja Norjan tarkastusvirastojen kanssa. 

Tarkastusvirasto osallistui eurooppalaisten tarkastusvirastojen kattojärjestö 
EUROSAI:n uuden strategian valmisteluun ja esittelyyn EUROSAI-kongressissa 
Istan bulissa toukokuussa 2017. EUROSAI:n hallintoneuvoston jäsenenä tarkastus-
virastolla on 2017–2020 tulevaisuuteen katsova ajankohtaisten aiheiden portfolio-
vastuu (Forward thinking and emerging issues). Portfolion puitteissa tarkastusvirasto 
seuraa ajankohtaisia aiheita digitalisaatiosta turvallisuuskysymyksiin, maahan-
muutosta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon sekä tarkastus-
alan kehittymistä ja tarkastusvirastojen riippumattomuuden haasteita. Raportoim-
me puolivuosittain näistä ja mahdollisista tarvittavista yhteisistä toimenpiteistä 
EUROSAI:lle. 

Tarkastusvirasto tuo esille eurooppalaista näkemystä esimerkiksi INTOSAI:n 
avainindikaattorityöryhmässä, rahoitusjärjestelmän modernisoinnin ja sääntely-
uudistuksen työryhmässä sekä julkisen velan tarkastamista kehittävässä työ ryhmässä. 
Olemme jäseniä EUROSAI:n ympäristötarkastuksen, IT-tarkastuksen, kunta-
tarkastuksen sekä etiikan työryhmissä sekä julkisen sektorin tarkastuksen yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden projektiryhmässä.

Tarkastusvirasto johtaa finanssipolitiikan tarkastusverkostoa, joka toimii Euroo-
pan unionin ylimpien tarkastuselinten muodostaman yhteyskomitean alaisuudessa. 
Verkoston vuotuinen seminaari tukee asiantuntijoiden tietojenvaihtoa ja menetel-
mällistä kehittämistä. Tarkastusvirasto osallistui yhteyskomitean alla toteutunei-
siin kolmeen rinnakkaistarkastukseen, joiden aiheina olivat riskit julkisen talouden 
kestä vyydelle, kansallinen pankkivalvonta osana EU:n yhteistä pankkivalvonta-
mekanismia sekä rakennerahastojen vaikutus EU2020-strategian toimeenpanoon 
työllisyyden ja koulutuksen alueilla. 

Riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten kansainvälisten yhteistyö-
verkostojen toiminta on ollut aktiivista: keskusteluissa on jaettu parhaita käytän-
teitä ja menetelmäosaamista. Tarkastusvirasto on jäsen OECD:n Network of Parlia-
mentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO)- verkostossa, 
Euroopan komission koordinoimassa EU:n riippumattomien finanssipolitiikan val-
vojien verkostossa (EUNIFI) ja EU-maiden riippumattomien finanssipolitiikan val-
vojien verkostossa (EUIFI).

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen yhteistyön pääpainopisteenä oli vuonna 2017 
tarkastusvirastojen strategiatyö.

Tarkastusvirasto osallistui Yhdysvaltojen tarkastusviraston (GAO) vertais-
arviointiin Tanskan, Ison-Britannian ja Uuden-Seelannin kanssa. 
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Tarkastuksen laadunhallinta

Virastossa on yhteinen laadunhallintajärjestelmä, jonka toteuttamisesta vastaa-
vat tarkastusyksiköt. Tarkastusten laadunvarmistus on olennainen osa tarkastus-
yksiköiden tarkastusprosessia. Laadunhallintajärjestelmän toiminnas-ta raportoi-
daan tarkastusviraston tilinpäätöksessä.

Tilintarkastus ja laillisuustarkastus 

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen laadunhallinnan tavoitteena on, että kaikki 
tarkastukset suoritetaan tarkastusviraston tarkastusohjeen vaatimusten mukaisesti. 
Osana ohjaustehtäväänsä tilintarkastuspäällikkö valvoo tarkastusten tarkastus ohjeen 
mukaisuutta. Tarkastuksen aikaisen valvonnan lisäksi tilintarkastusryhmien esi-
miehet saivat tehtäväkseen toisessa tarkastusryhmässä suoritetun tilin tarkastuksen 
laaduntarkastuksen. Suoritettu laadunvalvonta dokumentoidaan aina.

Tilintarkastuskertomusten aikataulutavoitteena oli, että vuoteen 2016 kohdis-
tuneet ministeriöiden tilintarkastukset valmistuvat 8.5.2017 mennessä, muiden 
kirjanpito yksiköiden tilintarkastukset 3.5.2017 mennessä sekä valtion tilin päätöksen 
tarkastus 12.5.2017 mennessä. Tilintarkastuskertomukset valmistuivat tavoitteen 
mukaisesti. Aikataulutavoitteiden saavuttamistasoa voidaan pitää erittäin hyvänä.

Tilintarkastuskertomukset ja niiden kokoomajulkaisu julkaistiin tarkastus-
viraston verkkosivuilla. Laillisuustarkastuskertomuksia annettiin kaksi, ja niiden 
laadunhallinnassa noudatettiin pääosin samoja periaatteita kuin tilintarkastus-
kertomustenkin laadunhallinnassa. Myös laillisuustarkastuskertomukset valmis-
tuivat suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus

Tarkastusten laadun arviointi, laatutavoitteet ja arviointikriteerit olivat kehittämi-
sen kohteena edelleen vuonna 2017. Samalla kertomusluonnosten ulkoisen laadun-
varmennuksen ja tarkastusten jälkikäteisarvioinnin käytäntöjä uudistettiin. Uusien 
tarkastusohjeiden luonnos valmistui vuoden 2017 lopussa. Uusi ohje vahvistetaan ke-
väällä 2018. Ohje pannaan toimeen vuorovaikutteisella henkilöstökoulutuksella. Sa-
massa yhteydessä kehitetään myös tarkastusasetelmien laatimista, mikä on oleellinen 
osa tarkastusten laadunhallintaan. Laatutavoitteena oli, että kaikki tuloksellisuus-
tarkastukset tehdään tuloksellisuustarkastuksen ohjeen tai sitä tarkentavan alem-
man tasoisen ohjeen mukaisesti. Laatutason voi katsoa kokonaisuutena täyttäneen 
ohjeessa asetetut vaatimukset. 

Viraston tarkastussuunnitelmassa asetettujen strategisten laatutavoitteiden 
ja palvelukykytavoitteiden toteutumista arvioitiin tuloksellisuustarkastuksen ja 
finanssi politiikan yksikössä itsearviointina. Palvelukykytavoitteet koskivat tarkas-
tuksen aikaista vuorovaikutusta, valtiontaloudellisen näkökulman esillä oloa tarkas-
tuksissa sekä tarkastusten valmistumista suunnitellussa määräajassa ja työpäivissä. 
Tuloksellisuus tarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö aloitti järjes-
telmällisen sidosryhmäpalautteen keräämisen tarkastuskohteilta kaikista valmistu-
neista tarkastuksista vuonna 2017. 

Itsearvioinnin perusteella laatutavoitteiden voi katsoa muuten toteutuneen mel-
ko hyvin, mutta 41 prosenttia tarkastuksista ei valmistunut määräajassa ja 47 pro-
senttia tarkastuksista ei valmistunut suunnitelluissa työpäivissä. Yhtenä syynä on 
ollut vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen kasvu. Toinen syy on muu tarkas-
tusten laadunhallinta, jolla on haluttu varmistua siitä, että valmistuneet tarkastukset 
täyttävät kaikki viraston ohjeiden mukaiset laatuvaatimukset. Tämä on aiheuttanut 
viivettä ja lisännyt työmäärää tarkastuksissa. Kolmas syy on määrällisten aineisto-
jen käytön lisääminen tarkastuksissa. Määrällisten aineistojen käsittely edellyttää 
pääsääntöisesti sitä, että kolmas taho muodostaa aineiston omien aikataulujensa 
mukaisesti. Tarkastusten läpimenoaikojen ja niihin käytettyjen henkilötyövuosien 
mittari ei myöskään ota huomioon sitä, että vakiintuneen käytännön mukaisesti tar-
kastusten voimavaroja allokoidaan uudelleen tarkastuksen käynnistämisen jälkeen.

Tarkastusviraston tieteelliseltä neuvostolta pyydettiin arvio yhdestä finanssi-
politiikan valvonnan raportista. Tieteellisen neuvoston hyödyntäminen tarkastus-
toiminnan tukena on yksi vuoden 2018 kehittämiskohteista.
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2015 2016 2017

Kuvio 1: VTV:n suoritetyöpäivän hinta

703 € 689 € 703 €

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastusvirastossa on jatkettu vuonna 2010 aloitettua vakaus- ja tehokkuus-
ohjelmaa, jonka tarkoituksena on toteuttaa tarkastusvirastossa valtiontalouden 
yleisen tilan edellyttämät säästötoimenpiteet ja niistä johtuva tarkastusviraston 
henkilötyövuosien määrän vähentäminen sekä virkarakenteen muutokset mahdol-
lisimman kestävällä tavalla tehtävien kasvaessa. Henkilöstövähennykset voivat lisä-
tä kansainvälisissä ulkoisen tarkastuksen standardeissa tarkoitettua tarkastusriskiä. 
Kertomusvuonna ulkoisten suoritteiden osuus tehollisesta työajasta on laskenut 3,1 
prosenttiyksikköä. Ulkoisiin suoritteisiin käytettyjen henkilötyöpäivien määrä te-
hollisesta työajasta laski 2,8 prosenttia vuodesta 2016. Henkilötyöpäivien kohden-
tumista eri suoritetyypeille käsitellään taulukossa 1. 

Toiminnalliselle tehokkuudelle on asetettu tavoitteeksi, että tuloksellisuus-
tarkastukset, finanssipolitiikan tarkastukset ja laillisuustarkastukset valmistuvat 
suunnitellussa määräajassa ja että tarkastusten toteutuneet henkilötyöpäivät eivät 
ylitä tarkastuksen aloittamiseksi tehdyn suunnitelman määrää. Tilintarkastusten 
osalta toiminnallisena tavoitteena on, että ne valmistuvat yksikön suunnitelmassa 
määriteltyyn määräaikaan mennessä. Toiminnallisen tehokkuuden arviointi esite-
tään kohdassa 3 Tulostavoitteet. 

Tarkastusviraston kehittämistoimenpiteet ja tietojärjestelmähankkeet ovat 
investointi luonteisia, eli ne maksavat itsensä takaisin parantuneena taloudellisuu-
tena tai vaikuttavuutena avoimesti esitetyn takaisinmaksu- tai vaikutusajan puit-
teissa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käytännössä virkarakenteen 
pitkäjänteistä kehittämistä aikaisempaa kustannustehokkaammaksi sekä onnistu-
mista kehittämistoimissa ja tietojärjestelmähankkeissa. Samanaikaisesti tavoittee-
na on turvata henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä parantaa nii-
den edellytyksiä. 

Kertomusvuonna tarkastusvirasto on muuttanut Helsingissä uuteen toimitilaan. 
Siirtyminen monitoimitilaan on pienentänyt tarvittavan tilan kokoa 4 300 m2:stä   
1 550 m2:iin, ja vuokramenot ovat vähentyneet vuositasolla Helsingin toimipaikan 
osalta yli 50 prosenttia. Vuokrasopimusneuvotteluille asetetut tavoitteet on siten 
toteutunut suunniteltua laajemmin. 

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Tarkastusviraston ulkoisten suoritteiden hinta henkilötyöpäivää kohden nousi vuo-
den 2016 yhteensä 689 eurosta kertomusvuoden 703 euroon. Ulkoisen suorite päivän 
hinta nousi siten 2 prosenttia. Viraston toiminnan kustannukset laskivat 0,9 prosen-
tilla edelliseen vuoteen verrattuna. 

Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Ulkoisille suoritteille käytetyn työajan määrä laski 2,8 prosenttia edellisen vuoden 
22 003 henkilötyöpäivästä kertomusvuoden 21 383 henkilötyöpäivään.

2016 2017

Tilintarkastus 6 135 5 905

Laillisuustarkastus 1 088 701

Tuloksellisuustarkastus 5 542 4 470

Finanssipolitiikan tarkastus 265 625

Finanssipolitiikan valvonta 581 599

Eduskuntaraportointi 116 178

Ydintoiminnan johtaminen 3 529 3 117

Muu ydintoiminta 4 407 5 316

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 341 472

Ulkoiset suoritteet yhteensä 22 004 21 383

Välillinen toiminta (tukipalvelut, hallinto) 7 054 8 073

Lomat ja muut palkalliset poissaolot yhteensä 7 317 7 197

Kokonaistyöaika 36 375 36 653

Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut

Taulukko 1: Tehollisen työajan kohdentuminen eri suoritetyypeille (työpäivää)
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Kuvio 3: Kokonaiskustannusten kohdistuminen eri suoritetyypeille

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta  
ja kehittäminen

Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka ohjaa strategian toimeenpanoa ja edistää 
työyhteisön kehittymistä. Henkilöstöpolitiikka pitää sisällään ne periaatteet, joilla 
viraston henkilöstöasioita toteutetaan. Lisäksi virastossa laaditaan vuosittain HR-
toimintasuunnitelma, jossa konkretisoidaan viraston HR-toimenpiteiden toteutus. 
Henkilöstöpolitiikalla luodaan edellytykset tarkastusviraston toiminnalle ja me-
nestymiselle.

Henkilöstöpolitiikan päätavoitteet:
 – hyvä, innostava ja kilpailukykyinen työnantaja
 – luotettavaa, ammattitaitoinen ja avoin toiminta
 – tuki johtamiselle ja sen edellytyksille kaikilla tasoilla
 – osaamisen kehittämisestä huolehtiminen
 – työntekijöille hyvän ja oikeudenmukaiseksi koetun työelämän varmistaminen.

Vuonna 2017 virasto muutti uuteen monitilaympäristöön. Henkilöstölle on vuo-
den aikana järjestetty useita muutosvalmiuden parantamiseksi suunnattuja tilai-
suuksia. Toimitiloihin liittyviä uusia toimintatapoja on suunniteltu yhdessä muun 
muassa pelisääntötyöpajoissa, ja henkilöstölle on tarjottu muutosvalmennusta. Viras-
tossa on onnistuneesti ja yhteisvoimin otettu askelia kohti avointa ja joustavaa sekä 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä tukevaa organisaatiokulttuuria sekä verkostomaista 
työskentelytapaa. Toimitilamuuton lisäksi työskentely- ja toimintatapa muutos ete-
nee virastossa, ja uudet työskentelytavat lisääntyvät arjen työssä. 

Tarkastusvirastossa edistetään kykyä muokata omaa osaamista sekä toiminta-
tapoja ympäristön ja tarkastusalan muutosten mukaan. Muutosvalmiutta on edistetty 
yhteisellä keskustelulla tulevaisuuden tarpeista sekä monipuolistamalla osaamisen 
kehittämisen mahdollisuuksia. Muutoksiin varautuminen on näkynyt myös johta-
misen ja esimiestyön kehittämisessä, jonka painopiste on ollut muutos johtamisessa. 
Muutosten läpi viemisen keskiössä on ollut avoimen vuoropuhelun edistäminen joh-
don, esimiesten ja henkilöstön välillä. 

Osaamisen johtamisessa on annettu painoarvoa yhä enemmän urapolku ajattelulle 
ja läpi työuran jatkuvaan osaamisen kehittämiselle. Osaamisen johtamisessa painot-
tuu niin uuden osaamisen hankkiminen kuin sen ylläpitäminen ja jakaminenkin. 
Osaamisen kehittämisen suunnitteluun on vaikuttanut valmistautuminen tarkastus-
työn tekemisen uudistumiseen sekä toiminnassamme tavoiteltava digitaalisten työ-
tapojen käyttöönotto. Virastossa tehtävän tarkastus- ja asiantuntijatyön osaamisen 
tarve painottuu entistä selvemmin ICT- ja järjestelmäosaamiseen, data-analytiikkaan, 
menetelmäosaamiseen, vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin sekä projekti osaamiseen. 
Nämä osaamisalueet ovat painottuneet myös uuden henkilöstön rekrytoinnissa.

Osaamisen kehittämisen toimenpiteissä on keskitytty toimintaympäristön muu-
tosten ja uudenlaisten osaamisvaatimusten edellyttämiin tarpeisiin. Perinteisen kou-
lutuksen ohella osaamisen kehittämistä toteutetaan virastossa yhä enemmän sisäis-
ten ja ulkoisten räätälöityjen valmennusohjelmien ja yksilövalmennusten avulla. 
Osaamista kehitetään enenevässä määrin henkilöstön sisäisen liikkuvuuden, kuten 
henkilökierron keinoin. Osaamisen kehittämisen keinoissa on hyödynnetty eri-
tyisesti tiimi- ja yhteistyötä, työssä oppimista ja muilta oppimisen hyödyntämistä.

Työntekijöiden työkykyä tuetaan järjestämällä työfysioterapeutin yksilöllisiä 
ergonomia ohjaus käyntejä. Käyntien tarkoituksena on antaa työntekijöille ohjeita 
työpisteen ergonomian hallintaan uusissa toimitiloissa ja etätyössä.

2015 2016 2017

15,83
milj. €

15,16 
milj. €

15,03 
milj. €

Tarkastus- ja muu ydintoiminta

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Tukitoiminta

Poissaolot

Kiinteistökustannukset

Osuus viraston muista yhteisistä kustannuksista

Osuus hallintoyksiköstä

10 %

13 %

7 %

16 %

10 %

44 %

1 %

Kuvio 2: Kustannusten kokonaiskehitys vuosina 2015-2017
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Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä on tuettu järjestämäl-
lä mahdollisuus toimitalon kuntosalin ja ryhmäliikuntasalin käyttöön sekä järjestä-
mällä ohjattuja kahvakuulatreenejä. Taukoliikunnan aktivoimiseksi uusissa toimi-
tiloissa otettiin käyttöön hyvinvointihuone ja hankittiin työasemiin asennettava 
taukoliikuntaohjelma. 

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut

Henkilöstömäärä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut

Vuoden 2017 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 
3,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä laski 0,1 
prosenttia. Vuoden loppuun mennessä naisten osuus laski 52 prosentista 51 pro-
senttiin koko henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä nousi edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Vuoden lopussa 
45 vuotta täyttäneiden osuus koko henkilöstöstä oli 61,5 prosenttia, mikä on 1,2 
prosentti yksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tarkastusviraston suurin ikä-
ryhmä on 55–64-vuotiaat, johon kuuluu 30,8 prosenttia koko henkilöstöstä.

Taulukko 2: Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Henkilöstömäärä 31.12. 151 146 143 -3,3

Naiset 74 76 73 2,7

Miehet 77 70 70 -9,1

Henkilötyövuodet 145,2 143,2 143,1 -0,1

Taulukko 3: Naisten ja miesten keski-ikä, henkilöstön ikärakenne 31.12.

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Koko henkilöstö 48,9 48,2 49,0 1,5

Naiset 47,0 45,6 46,4 1,7

Miehet 50,6 51,1 51,7 1,1

Kuvio 4: Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön koulutustasoindeksi on 6,7. Vuoden lopussa vähintään ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli 79,0 prosenttia koko henkilöstöstä. 
Tutkijatason tutkinnon suorittaneiden osuus oli 14,0 prosenttia henkilöstöstä. Nais-
ten koulutustasoindeksi parani vuoden 2017 aikana 4,1 prosenttia.

Henkilöstö on pääosin vakinaista. Määräaikaisen henkilöstön osuus on laskenut 
edellisen vuoden 14,4 prosentista 10,5 prosenttiin koko henkilöstöstä.

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Koko henkilöstö 6,7 6,6 6,7 1

Naiset 6,6 6,4 6,6 4,1

Miehet 6,8 6,9 6,8 -2,1

Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.

Osa-aikaisen henkilöstön osuus on erittäin pieni: vuoden 2017 lopussa osa- aikaisia 
oli 2,8 prosenttia koko henkilöstöstä.

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Vakinaiset 138 125 128 2,4

Naiset 65 57 62 8,8

Miehet 73 68 66 -2,9

Määräaikaiset 13 21 15 -28,6

Naiset 9 19 11 -42,1

Miehet 4 2 4 100,0

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Kokoaikaiset 146 139 139 0

Osa-aikaiset 5 7 4 -42,9

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi 12 692 663 12 308 571 11 789 172 -4,2

Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta 74,2 % 73,2 % 75,5 % 3,1

Välilliset työvoimakustannukset 5 064 351 4 955 551 4 392 708 -11,4

Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn 
työajan palkoista

66,4 % 67,4 % 59,4 % -11,9

Lähde: Tahti-järjestelmä

Taulukko 6: Koko- ja osa-aikainen henkilöstö 31.12.

Taulukko 7: Työvoimakustannukset

Taulukko 4: Koulutustasoindeksi 31.12.
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Työhyvinvointi

Tarkastusvirastossa toteutettiin strategisen hyvinvoinnin analyysi, Tyhy 3.0. Siinä 
tarkasteltiin tarkastusviraston työhyvinvointia työyhteisön ja työntekijöiden tuot-
tavuuden edellytysten näkökulmasta ja määritettiin henkilöstötuottavuus henki-
löstön strategisen hyvinvoinnin edellytykseksi. Analyysin pohjalta tehtyä toiminta-
suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan vuonna 2018. 

Virastossa toteutettiin vuoden 2017 lopussa työilmapiirikyselynä Parempi Työ-
yhteisö (ParTy) -kysely. Kyselyn tulokset on esitelty henkilöstölle, ja tulosten arvi-
ointi ja hyödyntäminen työhyvinvoinnin parantamiseksi alkaa vuonna 2018. Tulok-
sista johdetuilla toimenpiteillä edistetään työkykyä ja työhyvinvointia.

Viraston työhyvinvoinnin edistämiseksi toteutettiin ensimmäistä kertaa työ-
hyvinvointi foorumi. Foorumi perustettiin asiantuntija- ja tukipalvelutehtävissä 
toimivien yhteiseksi, ratkaisukeskeiseksi työhyvinvoinnin vaikuttamiskanavaksi. 
Foorumissa henkilöstön kanssa työstetään konkreettisia ratkaisuehdotuksia työ-
hyvinvointi kysymyksiin, ja käsiteltävät aiheet muodostuvat osallistujien toiveista. 
Työhyvinvointifoorumin ehdotukset viedään johdon ja esimiesten käsiteltäviksi, ja 
valitut toimenpiteet toteutetaan virastossa yhdessä.

Tarkastusvirastossa toteutettiin keväällä 2017 laajamittainen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskysely, jonka pohjalta laadittiin yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa vi-
raston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman ja siihen kuulu-
vien toimenpiteiden avulla tarkastusvirasto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja estää 
suku puoleen perustuva syrjintä sekä parantaa tässä suhteessa naisten asemaa työ-
elämässä ja koko työyhteisön yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma on osa viraston henkilöstöpolitiikkaa.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus laski ja tulovaihtuvuus lisääntyi edellisestä vuodes-
ta. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 4,1 prosentti vuoden 2016 lopussa pal-
veluksessa olleesta henkilöstöstä. Tämä oli 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
vuonna 2016. Eläkkeelle siirtyneitä oli sen lisäksi 5,5 prosenttia, joka oli 0,5 prosentti-
yksikköä edellisvuotta enemmän. Tulovaihtuvuus lisääntyi edellisvuoden 4,0 pro-
sentista 9,6 prosenttiin.

Taulukko 8: Vaihtuvuus ja muu työhyvinvointi

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Lähtövaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä) 2,8 % 5,3 % 4,1 % -23

Tulovaihtuvuus (%-osuus henkilöstöstä) 6,9 % 4,0 % 9,6 % 140

Sairauspoissaolot (pv/htv) 4,6 4,4 6,6 49,3

Työterveyspalvelujen kustannukset nettona (€/htv) 658 € 1 228 € 873 € -28,9

Tulosten keskiarvo1 VTV 
2016 

(n=123)

VTV 
2017

(n=115)

Vertailu-
aineisto  

(n=22 176)2

Henkilöstön hyvinvointi 3,4 3,4 3,7

Työn perusedellytykset 3,4 3,3 3,4

Työyhteisön toimivuus 3,2 3,3 3,5

Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,2 3,3 3,5

Yksikön toimivuus 3,2 3,4 3,6

Yksikön kehittämisaktiivisuus 3,4 3,4 3,7

Yksikköjen välinen yhteistyö 2,8 3,0 3,2

Esimiehen toiminta 3,9 3,9 3,8

Johdon toiminta 2,6 2,6 3,1

Kuormitustekijät työssä1 3,1 3,2 3,3

Työn hallinta 3,4 3,3 3,5

Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 3,9 3,7 4,1

Työstressi1 3,0 3,0 2,8

Työn ilo 3,5 3,5 3,8

1 Suurempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta, paitsi Stressi ja Kuormitustekijät 
työssä, joissa pienempi arvo on parempi.

2 Työhyvinvointikysely toteutettiin lokakuussa 2017. Vastausprosentti oli 80 %.  
Ulko puolisena vertailuaineistona on Työterveyslaitoksen 2012-2016 keräämä vertailu-
aineisto eri toimialoilta Suomessa.

Taulukko 10: Työilmapiirikyselyn vastaukset

Osaamisen kehittämiseen käytetty aika on laskenut hieman vuodesta 
2016. Vuonna 2017 käytettiin 6,3 htp/htv koulutukseen. Osaamisen kehit-
tämiseen käytetyn ajan lasku (46,6 prosenttia) johtuu osittain koulutukseen 
käytetyn ajan kirjaustavan muutoksesta. 30.9.2016 asti osaamisen kehittä-
misessä huomioitiin myös koulutuksiin kuuluviin ennakko- ja välitehtäviin 
käytetty aika. Koulutuksenhallinnan järjestelmän mukaan koulutukseen 
käytettiin 21 prosenttia vähemmän työaikaa kuin vuonna 2016.

2015 2016 2017 Vuosimuutos-%

Koulutukseen osallistuminen (euroa/htv)1 948 € 1 546 € 1 777 € 63,1

Koulutukseen osallistuminen (työpäivät/htv)1 12,1 11,8 6,3 -46,6

1 Ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia eikä omaehtoista ammattitaidon kehittämistä.

Taulukko 9: Koulutus ja kehittäminen



30 31

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna rahoituksessa ei tapahtunut muutoksia. 
Tarkastusviraston menot katettiin viraston toimintamenomomentilta 21.40.01 ja 
arvon lisäveromenot momentilta 21.40.29. 

1.5.2 Talousarvion toteutuminen 

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2017 toimintamenoihin 15 325 000 eu-
roa (15 460 000 € v. 2016). Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle  
2 060 389 euroa, joka on 292 355 euroa edellisen vuoden siirtyvää erää suurem-
pi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2017 arvonlisäveromenoihin 590 000 
euroa, jonka käyttö oli 648 466 euroa. Kansliatoimikunta myönsi Valtiontalou-
den tarkastus viraston momentille 21.40.29 Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)  
58 466 euron ylitysoikeuden. 

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Tarkastusviraston toiminnan kulut laskivat vuoteen 2016 verrattuna 1,6 prosenttia. 
Tarkastusviraston kuluista vuonna 2017 oli henkilöstökuluja 74,4 prosenttia (76,5 % 
v. 2016). Henkilöstökulut laskivat 4,2 prosenttia (5,5 % v. 2016). Henkilöstö kulujen 
jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 11,7 prosenttia ja 
vuokrat 6,4 prosenttia. 

1.5.4 Tase 

Tarkastusviraston taseessa ei ole olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen 2016 ver-
rattuna.

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuma

Valtiontalouden tarkastusvirastossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
arviointi- ja vahvistuslausuma valmisteltiin siten, että kukin yksikkö laa-
ti itsearvioinnin. Itsearviointi tehtiin valtiovarain controllerin suositukse-
na antaman niin sanotun suppean arviointikehikon perusteella tarkastus-
virastossa laadittuun arviointikehikkoon. Arvioitavia osa-alueita ovat olleet 
sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, tavoitteiden asettaminen, 
riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, kontrollit (valvonta toimenpiteet), 
tiedon kulku ja informaation käytettävyys sekä seuranta. 

Lausumassa on otettu huomioon sisäisen tarkastuksen havainnot sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta. Lisäksi on hyödynnetty johdolle 
tuotettua tietoturvaraporttia. Valtiontalouden tarkastusviraston johto ar-
vioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan täyttävän niille säädetyt vaati-
mukset. Arvioinnin mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asian-
mukaisia ja riittäviä.

Kokonaisriskinäkökulman ja tarkastussuunnitelman yhteyttä vahvis-
tettiin edelleen. Digitalisaatioon liittyvä riskikartoitus laadittiin erikseen. 
Tarkastussuunnittelua ohjaavien yleisten suuntaamisperiaatteiden sekä 
näkö kulmien ja painopisteiden avulla tuodaan läpinäkyvästi esiin työn vuo-
sittaista kohdentamista. 

Tarkastustoimintaan ja tarkastusten sisällölliseen suunnitteluun liit-
tyvä riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta on hyvällä tasolla, ja viras-
ton hankintamenettelyjen riskienhallinta on riittävää. Tarkastusviraston 
operatiivisia riskejä voitaisiin kuitenkin tarkentaa ja luoda riskienhallinta-
ohjelma. Vuoden 2017 lopulla tarkastusvirastossa käynnistettiin oman toi-
minnan riskienhallinnan kehittäminen.

Tarkastusvirasto on jatkanut vakaus- ja tehokkuusohjelman toteuttamis-
ta sekä strategista henkilöstövoimavarasuunnittelua. Toimintaympäristön 
ja tiedon hyödyntäjien odotusten muutokset vaativat osaamisen ja kyvyk-
kyyksien vahvistamista. Johtamisessa panostetaan toimintamallien uudis-
tamiseen, tehtävien tarkempaan määrittelyyn ja selkeämpään tavoitteiden 
asettamiseen, aikataulutukseen ja priorisointiin. Toimitilan ja työ tehtävien 
muutoshanke saatettiin loppuun vuoden aikana, ja hankkeessa panostettiin 
muutosjohtamiseen ja -viestintään.
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Vuonna 2018 keskeisimmät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämis-
kohteet ovat seuraavat:

 – Laaditaan valtiovarain controllerin suosituksen mukaisesti valtion hallinnon 
riskienhallintapolitiikkamalliin perustuva viraston riskienhallintapolitiikka. 
Tämän lisäksi arvioidaan oman toiminnan merkittävimmät operatiiviset riskit.

 – Päivitetään taloussääntö vuoden 2018 aikana.
 – Vahvistetaan sitoutumista yhdessä tekemiseen. Yhdenmukaisten toiminta-

tapojen ja yhtenäisten prosessien avulla kehitetään vuorovaikutusta yksiköi-
den välillä sekä sisäistä viestintää.

 – Varmistetaan, että tarkastusvirastossa on osaava ja kehittyvä henkilöstö. Inves-
toidaan koulutukseen, uusien työtapojen ja menetelmien oppimiseen ja virka-
miesvaihtoon.

 – Kehitetään viraston toiminnan resurssisuunnittelua ja sen toteutumisen seu-
rantaa, sillä tehtävät muuttuvat ja laajeneva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 
lisää suunnittelun haasteita. 

 – Toteutetaan oman toiminnan laadun arviointi INTOSAI Development Initia-
tiven SAI PMF -arvioinnin muodossa.

 – Työyhteisön osalta kehitetään työhyvinvointia asettamalla selkeitä tavoittei-
ta, noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä ja tarjoamalla tukea johdonmukaisesti.

 – Varmistetaan, että tietosuoja täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Helsingissä, 28.2.2018

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja

Jenni Leppälahti
suunnittelupäällikkö

1.7 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Kertomusvuodelta ei ole raportoitavaa.
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Viraston johtoryhmä vuonna 2017

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari
Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimi kausi kestää kuusi vuotta. Pää-
johtaja Tytti Yli-Viikarin toimikausi alkoi 1.1.2016. 

Pääjohtaja vahvistaa tarkastussuunnitelman ja päättää valtiopäiväasioina eduskunnalle annettavista ker-
tomuksista sekä tarkastusohjeista ja muista tarkastusviraston kannalta merkittävistä asioista.

puh. 09 432 5700, etunimi.sukunimi@vtv.fi

Johdon tuen yksikkö
Johdon tuki -yksikkö koostuu suunnittelu-, asiakkuudet- ja sidosryhmät- sekä viestintätoiminnoista. Toi-
minnoista vastaavat suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, strategiapäällikkö Pirkko Lahdelma (puh. 09 
432 5811) ja viestintäpäällikkö Tuovi Rautjoki (puh. 09 432 5895). 

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen, Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen 
 yksikkö
Yksikön tehtävänä on toteuttaa viraston tarkastussuunnitelmassa päätetyt tilintarkastukset ja laillisuus-
tarkastukset. Yksikkö tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden, muiden kirjanpitoyksiköiden sekä kol-
men talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätökset ja laatii niistä tilintarkastuskertomukset. 
Toiminnallaan yksikkö varmistaa, että valtion talousarviota noudatetaan ja että tilinpäätöksissä esitetään 
oikeat ja riittävät tiedot. Yksikössä valmistuu vuosittain myös 2–4 laillisuustarkastusta.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö käsittelee lisäksi puoluelain ja vaalirahoituslain mu-
kaiset asiat, ja valmistelee eduskunnalle annettavat puoluerahoituksen ja vaalirahoituksen valvonta-
kertomukset sekä toimii vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiantuntijana.

puh. 09 432 5703, etunimi.sukunimi@vtv.fi

Ylijohtaja Marko Männikkö, Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan 
tarkastuksen yksikkö
Yksikkö on jaettu tarkastettavien hallinnonalojen mukaan kolmeen tarkastusryhmään, joista yhteen 
kuuluu finanssipolitiikan valvonta . Tarkastuskohteista päätetään viraston tarkastussuunnitelmassa, ja 
kohdentaminen perustuu viraston strategiaan sekä systemaattiseen riskianalyysiin.

Tuloksellisuustarkastuksia valmistuu 12–15 vuodessa. Tuloksellisuustarkastus tarkastaa valtion 
talouden hoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että 
valtion taloudenhoito on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tarkastus kohdistuu sellaiseen toimin-
taan, jolla on olennaista merkitystä valtiontaloudelle, kuten toiminnan vaikutuksiin ja tehokkuuteen,  
organisaatio rakenteisiin ja rahoitusjärjestelmiin sekä toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen.

Finanssipolitiikan tarkastuksia valmistuu 1–2 vuodessa. Tavoitteena on varmistua finanssipolitiikkaa 
koskevan päätöksenteon hyvistä edellytyksistä. Tarkastus kohdistuu finanssipolitiikan päätöksenteon 
tietoperustan luotettavuuteen,  finanssipolitiikan hallintavälineiden toimivuuteen sekä tavoitteiden saa-
vuttamiseen. Finanssipolitiikan tarkastus tarkastaa muun ohella, onko valtion taloudellisesta asemasta 
sekä julkisen talouden kestävyydestä annettu oikea ja riittävä kuva.

Yksikön tehtäviin kuuluu myös finanssipolitiikan valvonta, jonka tuloksista raportoidaan kahdesti vuodes-
sa. Finanssipolitiikan valvonta arvioi julkisen talouden hoitoa ja valvoo kansallisten sekä EU:n finanssi-
politiikan sääntöjen noudattamista.

puh. 09 432 5803, etunimi.sukunimi@vtv.fi

Viraston johtoryhmä ja työntekijöiden edustajat vuonna 2017

Hallintojohtaja Mikko Koiranen, Hallintoyksikkö
Tarkastusviraston hallintoyksikön tehtävänä on hoitaa viraston yleis- ja henkilöstöhallintoa sekä ICT-
palveluja. Tehtäviin kuuluvat muun muassa taloushallinto, HR-toiminnot, hankinta-asiat, kulunvalvonta, 
turvallisuus- ja työsuojeluasiat sekä asiakirjahallinto.

Hallintoyksikössä valmistellaan yhteistyössä tarkastuksen yksiköiden kanssa viraston toiminta- ja talous-
suunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus, annetaan oikeudellista neuvontaa sekä tue-
taan ja avustetaan muita yksiköitä niiden tehtävien hoitamisessa. Hallintoyksikössä huolehditaan, että 
palvelusuhteet, työympäristö, työvälineet ja tietojärjestelmät vastaavat viraston ja henkilökunnan tar-
peita.

puh. 09 432 5707, etunimi.sukunimi@vtv.fi

Marko Männikkö 
ylijohtaja

Mika Halme 
johtava tilintarkastaja

Tomi Hallamaa 
tilintarkastusassistentti

Mikko Koiranen 
hallintojohtaja

Tuovi Rautjoki 
viestintäpäällikkö

Tytti Yli-Viikari 
pääjohtaja

Arja Suuronen 
ylikamreeri

Marjatta Kimmonen 
ylijohtaja
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2 Talousarvion toteutumalaskelma

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi 
ja määrärahalaji

Tilinpäätös  
2016

Talousarvio 
2017  

(TA + LTA:t)

Talousarvion 2017 määrahojen Tilinpäätös 
2017

Vertailu 
Talousarvio - 

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

käyttö  
vuonna 2017

siirto  
seuraavalle 

vuodelle

Edellisiltä  
vuosilta  

siirtyneet

Käytettävissä 
vuonna 2017

Käyttö vuonna 
2017

(pl. peruutukset)

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle

21. Eduskunta 16 076 932,68 15 973 466,00 13 913 076,58 2 060 389,42 15 973 466,00 0,00 1 768 034,74 17 093 034,74 15 032 645,32 2 060 389,42

21.40.01. Valtiontalouden tarkastusviraston 
                toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 460 000,00 15 325 000 13 264 610,58 2 060 389,42 15 325 000,00 0,00 1 768 034,74 17 093 034,74 15 032 645,32 2 060 389,42

21.40.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 616 932,68 648 466 648 466,00 648 466,00 0,00

Määrärahatilit yhteensä 16 076 932,68 15 973 466 13 913 076,58 2 060 389,42 15 973 466,00 0,00 1 768 034,74 17 093 034,74 15 032 645,32 2 060 389,42

Valtiontalouden tarkastusviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot 
valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei esitettävää.
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3 Tuotto- ja kululaskelma

TOIMINNAN TUOTOT
Muut toiminnan tuotot 1 620,00 1 620,00 1 780,00 1 780,00

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 650 124,44 235 968,88
Henkilöstökulut 11 076 695,41 11 562 317,82
Vuokrat 952 181,96 1 261 379,78
Palvelujen ostot 1 745 815,74 1 765 008,87
Muut kulut 454 747,91 300 959,79
Poistot 0,00 -14 879 565,46 0,00 -15 125 635,14

JÄÄMÄ I -14 877 945,46 -15 123 855,14

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00

JÄÄMÄ II -14 877 945,46 -15 123 855,14

JÄÄMÄ III -14 877 945,46 -15 123 855,14

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Suoritetut arvonlisäverot 648 466,00 -648 466,00 616 932,68 -616 932,68

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -15 526 411,46 -15 740 787,82

1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016

4 Tase

VASTAAVAA

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Muut lyhytaikaiset saamiset 3 758,46 606,00

Ennakkomaksut 0,00 3 758,46 51,62 657,62

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 3 758,46 657,62

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 758,46 657,62

 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

Valtion pääoma 1.1.1998 -819 653,02 -819 653,02

Edellisten tilikausien pääoman muutos -2 373 533,48 -2 512 391,08

Pääoman siirrot 15 623 142,28 15 879 645,42

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -15 526 411,46 -3 096 455,68 -15 740 787,82 -3 193 186,50

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Ostovelat 267 162,72 190 632,70

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 255 373,27 284 692,28

Edelleen tilitettävät erät 229 639,03 215 780,16

Siirtovelat 2 348 039,12 3 100 214,14 2 502 738,98 3 193 844,12

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 100 214,14 3 193 844,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 758,46 657,62

31.12.2017 31.12.2016

31.12.201631.12.2017
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5 Liitetiedot

Liite 1  Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

Tarkastusviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta 
 sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilin päätöksen 
laatimisesta on säädetty valtion talousarvioasetuksen 61 - 66 h §:ssä.

Tarkastusvirastolla ei ole käyttöomaisuutta eikä poistettavaa.

Poistoaika on atk-ohjelmien ja -laitteiden kohdalla kolme vuotta, virka-auton kohdal-
la seitsemän vuotta sekä kaikkien muiden koneiden, laitteiden ja toimisto kalusteiden 
kohdalla viisi vuotta. Tarkastusvirastolla ei ole kansallisomaisuutta.

Toiminnan tuotoissa tuotot sisältävät käytöstä poistetun omaisuuden myyntitulot.

Toiminnan kuluissa henkilöstökulut sisältävät Valtiontalouden tarkastusviraston 
virkapalkat, lomarahat, ylityöt, asiantuntijapalkkiot, koulutuspalkkiot, muut palk-
kiot, lomapalkkavelan muutoksen sekä henkilöstösivukulut.  Muut kulut sisältävät 
matkakulut, koti- ja ulkomaiset jäsenmaksut, käyttöoikeusmaksut, Valtio konttorille 
maksetut liikennevahinkomaksut sekä muut julkisyhteisölle maksettavat pakolliset 
maksut, jotka eivät ole veroja.

Taseen vieraassa pääomassa olevat lyhytaikaiset siirtovelat sisältävät lomapalkka-
velan ja muut siirtovelat.

Valtiontalouden tarkastusviraston liikekirjanpidossa kirjausperusteena on maksu-
perusteen mukainen kirjaus. Tilinpäätöksessä kirjaukset on oikaistu suorite perusteen 
mukaisiksi.

Liite 2  Nettoutetut tulot ja menot

Tarkastusvirastolla ei ole päättyneen varainhoitovuoden aikana kirjanpitoyksikön 
kirjanpidossa nettobudjetoituja momentteja, joille on talousarviossa merkitty netto-
tuloa tai myönnetty nettomäärärahaa.

Liite 3  Arviomäärärahojen ylitykset

Pääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio (TA + LTA:t) Ylitys Ylitys-%

21. Eduskunta 590 000 58 466,00 10 %

21.49.29. Arvonlisäveromenot 590 000 58 466,00 10 %

Pääluokat yhteensä 590 000 58 466,00 10 %

Liite 4  Peruutetut siirretyt määrärahat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 4.

Liite 5  Henkilöstökulujen erittely

2017 2016

Henkilöstökulut 9 474 705,42 9 725 028,15

Palkat ja palkkiot 9 578 284,94 9 772 289,39

Tulosperusteiset erät 0,00 38 941,52

Lomapalkkavelan muutos -103 579,52 -86 202,76

Henkilöstösivukulut 1 601 989,99 1 837 289,67

Eläkekulut 1 526 288,97 1 625 238,94

Muut henkilöstösivukulut 75 701,02 212 050,73

Yhteensä 11 076 695,41 11 562 317,82

Johdon palkat ja palkkiot *), josta 543 653,44 615 632,74

- tulosperusteiset erät 0,00 38 941,52

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 165 310,40 161 133,70

Johto 5 747,20 6 352,80

Muu henkilöstö 159 563,20 154 780,90

*) Ei sisällä henkilöstösivukuluja

Liite 6  Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.

Liite 7  Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten 
menojen poistot

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7.

Liite 8  Rahoitustuotot- ja kulut

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8.

Liite 9  Talousarviotaloudesta annetut lainat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 9.

Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 10.

Liite 11  Taseen rahoituserät ja velat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.
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Liite 12 Valtion takaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Kirjanpitoyksiköllä ei ole takauksia ja takuita.

Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 13.

Liite 14 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 14.

Liite 15 Velan muutokset

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 16.

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut 
täydentävät tiedot

Tarkastusviraston tilinpäätöksestä on annettu oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätös-
laskelmissa ja niiden liitteenä annetuissa tiedoissa sekä toimintakertomuksessa.

Tarkastusvirastossa ei ole havaittu väärinkäytöksiä eikä rikoksia.

€ Talousarvio-
menot

2017 

Määräraha-
tarve
2018

Määräraha-
tarve
2019

Määräraha-
tarve
2020

Määräraha-
tarve

myöhemmin

Määräraha  -
tarve

yhteensä

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 
yhteensä

1 053 810,76 558 104,88 558 104,88 558 104,88 1 674 314,64 3 348 629,28

€ Talousarvio-
menot

2017 

Määräraha-
tarve
2018

Määräraha-
tarve
2019

Määräraha-
tarve
2020

Määräraha-
tarve

myöhemmin

Määräraha  -
tarve

yhteensä

Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä

Muut monivuotiset vastuut yhteensä 1 053 810,76 558 104,88 558 104,88 558 104,88 1 674 314,64 3 348 629,28

Muut monivuotiset vastuut

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintameno-
määrärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan 
Toiminta menomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

6 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2018.

Helsingissä, 28.2.2018

Tytti Yli-Viikari
pääjohtaja

Mikko Koiranen
hallintojohtaja



Liitteet

Liite 1: Työajan käyttö yksiköittäin 1.1.–31.12.2017
Liite 2: Loppusuoritteet vuonna 2017
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Liite 1: Työajan käyttö yksiköittäin 1.1.–31.12.2017

Ydintoiminta tarkastuslajeittain ja toiminnoittain VTV yhteiset % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %

Tilintarkastus 0 0,0 % 5 905 53,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 905 20,0 %

Laillisuustarkastus 0 0,0 % 701 6,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 701 2,4 %

Tuloksellisuustarkastus 0 0,0 % 0 0,0 % 4 470 38,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 470 15,2 %

Finanssipolitiikan tarkastus 0 0,0 % 0 0,0 % 625 5,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 625 2,1 %

Finanssipolitiikan valvonta 0 0,0 % 0 0,0 % 599 5,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 599 2,0 %

Eduskuntaraportointi 0 0,0 % 18 0,2 % 71 0,6 % 89 3,6 % 0 0,0 % 178 0,6 %

Ydintoiminnan johtaminen 346 67,0 % 1 210 11,0 % 926 8,0 % 301 12,1 % 334 8,7 % 3 117 10,6 %

Muu ydintoiminta 166 32,0 % 906 8,2 % 3 021 25,9 % 789 31,9 % 1 0,0 % 4 883 16,6 %

Ydintoiminnan kehittäminen 0 0,0 % 244 2,2 % 176 1,5 % 10 0,4 % 3 0,1 % 433 1,5 %

Tarkastus- ja muu ydintoiminta yhteensä 512 99,0 % 8 985 81,7 % 9 889 84,9 % 1 189 48,0 % 337 8,8 % 20 911 71,0 %

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta 0 0,0 % 469 4,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,1 % 472 1,6 %

Ydintoiminta yhteensä 512 99,0 % 9 454 86,0 % 9 889 84,9 % 1 189 48,0 % 340 8,9 % 21 383 72,6 %

THTV

Ulkoiset suoritteet tehollisesta työajasta 512 1,7 % 9 454 32,1 % 9 889 33,6 % 1 189 4,0 % 340 1,2 % 21 383 72,6 % 118,8

Jakaja 180

Tukitoiminta VTV yhteiset % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %

Yleishallinto ja johtaminen 5 0,9 % 1 018 9,3 % 1 184 10,2 % 478 19,3 % 480 12,6 % 3 164 10,7 %

Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 0,4 % 71 1,9 % 82 0,3 %

Henkilöstöhallinto 0 0,0 % 52 0,5 % 223 1,9 % 15 0,6 % 743 19,5 % 1 033 3,5 %

Koulutus 0 0,1 % 461 4,2 % 328 2,8 % 60 2,4 % 38 1,0 % 887 3,0 %

Taloushallinto 0 0,0 % 0 0,0 % 7 0,1 % 19 0,8 % 201 5,3 % 226 0,8 %

Matkustus 0 0,0 % 0 0,0 % 5 0,0 % 1 0,0 % 104 2,7 % 109 0,4 %

Sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja turvallisuus 0 0,0 % 6 0,1 % 2 0,0 % 0 0,0 % 637 16,7 % 645 2,2 %

Tietohallinto 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 0 0,0 % 808 21,2 % 811 2,8 %

Tiedon hallinta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 0,2 % 267 7,0 % 271 0,9 %

Viestintä 0 0,0 % 9 0,1 % 5 0,0 % 699 28,2 % 0 0,0 % 712 2,4 %

Kiinteistöhallinta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 0,2 % 6 0,0 %

Toimistopalvelut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 119 3,1 % 119 0,4 %

Muut tukitoiminnot 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 5 0,1 % 6 0,0 %

Tukitoiminta yhteensä 5 1,0 % 1 545 14,0 % 1 757 15,1 % 1 287 52,0 % 3 480 91,1 % 8 073 27,4 %

Sisäiset suoritteet tehollisesta työajasta 5 0,0 % 1 545 5,2 % 1 757 6,0 % 1 287 4,4 % 3 480 11,8 % 8 073 27,4 %

THTV

Tehollinen työaika yhteensä 517 1,8 % 10 998 37,3 % 11 646 39,5 % 2 475 8,4 % 3 820 13,0 % 29 456 100 % 163,6

Jakaja 180

Poissaolot VTV yhteiset % TL % TF % JT % HY % KAIKKI %

Palkalliset lomat 56 96,6 % 2 033 77,3 % 2 020 61,3 % 373 79,7 % 538 72,5 % 5 020 69,8 %

Sairauspoissaolot 2 3,4 % 274 10,4 % 509 15,4 % 80 17,2 % 176 23,8 % 1 042 14,5 %

Muut palkalliset poissaolot 0 0,0 % 159 6,0 % 655 19,8 % 7 1,4 % 8 1,1 % 828 11,5 %

Lomarahan vaihtovapaa 0 0,0 % 165 6,3 % 114 3,5 % 8 1,7 % 20 2,7 % 307 4,3 %

Lomarahat, lomakorvaukset 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Poissaolot yhteensä 58 100 % 2 631 100 % 3 298 100 % 468 100 % 743 100 % 7 197 100 %

THTV

Kokonaistyöaika yhteensä 575 1,6 % 13 629 37,2 % 14 944 40,8 % 2 943 8,0 % 4 563 12,4 % 36 653 100 % 203,6

Jakaja 180

(projektin kotipaikan mukaan)
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Liite 2: Loppusuoritteet vuonna 2017

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset

K 1/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puolue-
rahoituksen valvonnasta 2016 

K 9/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle  valtion 
vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta 

K 17/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017 

K 19/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvon-
nasta vuoden 2017 kuntavaaleissa 

K 20/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: 
Finanssi politiikan valvonnan raportti 2017

Tarkastuskertomukset

Tilintarkastus

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia     6/53/2016

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia      7/53/2016

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ulkoasiainministeriö      8/53/2016

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö      9/53/2016
Oikeusrekisterikeskus      194/53/2016
Rikosseuraamuslaitos      10/53/2016
Syyttäjälaitos       163/53/2016
Ulosottolaitos       175/53/2016

Sisäministeriön hallinnonala

Sisäministeriö       11/53/2016
Hallinnon tietotekniikkakeskus     12/53/2016
Hätäkeskuslaitos      13/53/2016
Maahanmuuttovirasto      14/53/2016
Pelastusopisto       15/53/2016
Poliisihallitus       16/53/2016
Rajavartiolaitos       17/53/2016
Suojelupoliisi       18/53/2016

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusministeriö      19/53/2016
Puolustushallinnon rakennuslaitos    20/53/2016
Puolustusvoimat       21/53/2016

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriö      22/53/2016
Ahvenanmaan valtionvirasto     23/53/2016
Etelä-Suomen aluehallintovirasto     24/53/2016
Rahoitusvakausvirasto      25/53/2016
Tilastokeskus       26/53/2016
Tulli        27/53/2016
Valtiokonttori       28/53/2016
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus     29/53/2016
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus  30/53/2016
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori   31/53/2016
Verohallinto       32/53/2016
Väestörekisterikeskus      33/53/2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriö     34/53/2016
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO  35/53/2016
Kansallisarkisto       36/53/2016
Museovirasto       37/53/2016
Opetushallitus       38/53/2016
Suomen Akatemia      39/53/2016
Suomenlinnan hoitokunta     40/53/2016

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriö     41/53/2016
Elintarviketurvallisuusvirasto     42/53/2016
Luonnonvarakeskus      43/53/2016
Maanmittauslaitos      44/53/2016
Maaseutuvirasto       45/53/2016
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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriö     46/53/2016
Ilmatieteen laitos      47/53/2016
Liikennevirasto       48/53/2016
Liikenteen turvallisuusvirasto     49/53/2016
Viestintävirasto       50/53/2016

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriö     51/53/2016
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 52/53/2016
Energiavirasto       53/53/2016
Geologian tutkimuskeskus     54/53/2016
Innovaatiorahoituskeskus Tekes     55/53/2016
Kilpailu- ja kuluttajavirasto     56/53/2016
Patentti- ja rekisterihallitus     57/53/2016
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto     58/53/2016

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriö     59/53/2016
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus   60/53/2016
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto   61/53/2016
Säteilyturvakeskus      62/53/2016
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos     63/53/2016

Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriö      64/53/2016
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    65/53/2016
Suomen ympäristökeskus     66/53/2016

Valtion tilinpäätös

Valtion tilinpäätös      67/53/2016

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto      68/53/2016
Valtion televisio- ja radiorahasto     69/53/2016
Öljysuojarahasto       70/53/2016

Laillisuustarkastus

13/2017   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila valtionhallinnossa
14/2017   Yritystuet

Finanssipolitiikan valvonta

10/2017   Finanssipolitiikan valvonnan raportti kevät 2017

Tuloksellisuustarkastus

1/2017   Verohallinnon rakenteelliset muutokset
2/2017   Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa
3/2017   Yritysten investointien edistäminen – Kokonaisarviointi
4/2017   Yritysten investointien edistäminen – Neljän toimialan näkö kulma
5/2017   Yritysvastuun ohjaus ja toteutus valtionyhtiöissä Case: Arctia Oy,  
  Kemijoki Oy, Vapo Oy
6/2017   Monenkeskinen kehitysyhteistyö
8/2017   Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit
9/2017   Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa
11/2017   Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveyden- 
  huollossa
12/2017   EU-lainsäädännön täytäntöönpano
15/2017   Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus
16/2017   Kybersuojauksen järjestäminen
17/2017   Puolustusvoimien ohjausjärjestelmä
18/2017   Puolustusvoimien materiaalihankkeiden suunnittelu ja ohjaus
19/2017   Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen  suunnittelu  
  ja seuranta

Selvitys

1/2017   Sosiaalimenojen kehitysarviot
2/2017   Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset
3/2017   Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin   
  tukeminen kouluterveydenhuollossa

Tarkastus päätetty kirjeeseen ja muistioon

Sääntelyviranomaiset

Jälkiseurantaraportit

Erityisopetus perusopetuksessa 8/2013
Julkinen oikeusapu 5/2014
Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut 2/2014
Valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 9/2014
Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa 
3/2015
Valtion palkkausjärjestelmät 2/2015
VR-konserni: Valtion omistajaohjaus ja henkilöjunaliikenneostot 233/2011
Suhdanneluonteinen korjausavustus 6/2014
Harmaan talouden torjuntaohjelmat ja torjuntatyön koordinaatio 14/2015
Sähköisen arkistoinnin edistäminen 11/2014
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