2.11.2020

295/32/2020

1 (7)

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari
Suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti

Tarkastusvaliokunta
4.11.2020, K 10/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätös, toimintakertomus ja
kirjanpito 2019
Poimintoja pääjohtaja katsauksesta
Tarkastusviraston vision ja uusien strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi uudistimme tarkastusviraston organisaatio- ja johtamismallin vuonna 2019. Uudistus on mittava ja kokonaisvaltainen. Tunnistimme viraston toiminnasta neljä vaikuttavuusaluetta, jotta voimme pureutua entistä paremmin
oikea-aikaiseen, olennaiseen ja vaikuttavaan tarkastus- ja valvontatyöhön. Haluamme tukea myös
henkilöstön osaamisen kehittämistä ja uudenlaista työskentelyä, mitä varten perustimme virastoon
oppimiskeskukset. Yhteinen johtaminen ja yhteisten prosessien kehittäminen ovat vieneet meitä
eteenpäin jo ensimmäisen vuoden aikana, vaikka muutosten laajemmat vaikutukset näkyvät selkeämmin vasta tulevina vuosina.
Tarkastus- ja asiantuntijatyöllämme vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalaisen yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tarkastamme vuosittain valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä puolue- ja vaalirahoitusta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus muodostaa valtiontaloudesta ja valtion taloudenhoidosta ministeriörajat ylittävä kokonaisnäkemys. Toimimme yhdessä ja tarjoamme kansanedustajille
sekä eduskunnan ja hallinnon virkamiehille tarkastustemme ja selvitystemme kautta tietoa päätöksenteon tueksi.
Kehitämme sisäisiä toimintamallejamme ja prosessejamme rohkeasti, jotta pystymme jatkossakin tuottamaan päätöksentekijöille riippumatonta tietoa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Meille
on tärkeää käydä jatkuvaa dialogia sidosryhmiemme kanssa ja toimia aktiivisesti eri verkostoissa. On
ollut ilo huomata, että sidosryhmämme arvostavat toimintaamme. Toteutimme vuoden lopulla sidosryhmäkyselyn ja saimme sen tuloksista tärkeää tietoa ja palautetta, jonka avulla kehitämme toimintaamme. Kiitämme sidosryhmiämme arvokkaasta palautteesta ja vahvistamme jatkuvaa dialogia heidän
kanssaan.

1

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet

Tarkastusvirasto tukee eduskuntaa eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntö- ja valvontavallan sekä valtiontaloudellisen vallan käytössä. Valtiontalouden tarkastusviraston strategia 2019–2023 korostaa tarkastusviraston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Virasto kohdistaa tarkastustoimintansa oikea-aikaisesti
valtiontalouden kannalta merkittäviin aiheisiin. Näin toimimalla tarkastusvirasto vaikuttaa siihen, että
valtion taloudenhoidon tuloksellisuus ja luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranevat sekä luottamus vahvistuu siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi.
Vaikuttavuus- ja tarkastustyötä tehdään neljällä vaikuttavuusalueella.
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-

Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen tarkastustoiminta keskittyy finanssipolitiikan tietopohjan luotettavuuden varmistamiseen, finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin, valtion velanhoidon riskienhallinnan järjestämiseen sekä valtion aineellisen omaisuuden hallintaan, erityisesti elinkaarikustannusten suunnitteluun. Valtionyhtiöiden omistajaohjauksen toimivuutta
arvioidaan erityisesti omaisuuden hoidon ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta. Vaikuttavuusalueelle kuuluu myös valtiontalouteen kohdistuvien riskien
kannalta tärkeä rahoitussektorin valvonta ja sääntely. Finanssipolitiikan valvonnalla edistetään vastuullista julkisen talouden hoitoa, varmistetaan sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta ja vaikutetaan säännöstön tarkoituksenmukaisuuteen.

-

Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen painopisteitä ovat yhtenäinen valtioneuvosto, kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano, valtion työnantajanpolitiikka sekä lainsäädännön laatu. Näkökulmina ovat muun muassa ohjausjärjestelmät, hallitusohjelman toimeenpano, keskushallinnon uudistukset, hallinnon rakennereformit ja kokeilut sekä toimintojen uudelleen organisointi ja YK:n
Agenda 2030:n tavoitteiden ja kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen.

-

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen tarkastustoiminnan ytimen muodostavat hyvinvointivaltion perustana olevat sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä kokonaisturvallisuus. Tarkastusten painopiste on julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittävissä sosiaaliturvaetuuksissa ja etuuksiin liittyvien palveluiden sekä innovaatiotoiminnan järjestämisessä, taloudellisuudessa ja vaikutuksissa.

-

Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalueen tarkastustoiminta varmistaa, että valtion talousarviota noudatetaan ja valtion taloudenhoidossa on toimiva sisäinen valvonta. Tarkastuksen kohteena ovat valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat, valtiontason tietojen luotettavuus, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitys, konsernitiedon kehittäminen, valtion riskienhallinta ja sisäinen valvonta sekä talousarvion noudattaminen. Tarkastusvirasto on käynnistänyt valtion taloudenhoidon laillisuuden ja talousarvion noudattamisen tarkastuksen. Vaikuttavuusalueella on lisäksi käynnissä tilintarkastuksen uudistamistyö.

-

Tarkastus- ja valvontatoiminnan lisäksi tarkastusvirasto seuraa julkisen talouden ja
valtiontalouden toimintaympäristöä kansallisesti ja kansainvälisesti. Seurannan
avulla tunnistetaan julkisen talouden ja valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisia tarkastusaiheita.

-

Viraston vaikuttavuustyöhön kuuluvat myös aktiivinen kansainvälinen verkosto- ja
työryhmätyö, asiantuntijakuulemiset ja -lausunnot sekä Hyvä hallinto -artikkelit ja
blogit, joilla tuetaan eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksentekoa. Vuonna 2019
tarkastusvirasto perusti uuden julkaisusarjan: VTV Katsaukset. Katsauksiin kootaan
eri tarkastusten sekä muiden tahojen tuottamaa ajankohtaista tietoa tiiviissä muodossa. Ensimmäiset katsaukset käsittelivät maahanmuuttoa ja työllisyyspalveluita.
Katsausten pääasiallinen kohderyhmä ovat kansanedustajat, heidän avustajansa
sekä eduskunnan virkamiehet.

-

Tarkastusvirastolla on perinteisesti ollut vahva yhteys eduskunnan tarkastusvaliokuntaan. Virasto on lisännyt vuorovaikutusta myös muiden valiokuntien kanssa
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muun muassa jakamalla valiokunnille säännöllisesti tietoa viraston tulevasta toiminnasta. Tarkastusvirasto tarjoaa eduskunnalle ja päätöksentekijöille asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita, joiden takana on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tarkastustoiminta rakentuu yhteisten prosessien ja toimintatapojen kautta vaikuttavuudeksi. Tarkastusvirasto pyrkii olemaan aktiivinen tulevaisuuden rakentaja.
Tämä tarkoittaa sitä, että virasto kokeilee rohkeasti uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja ja panostaa jatkuvaan oppimiseen. Virasto tekee tiivistä yhteistyötä
kansainvälisen tarkastusvirastoyhteisön kanssa, missä se pyrkii huomioimaan henkilöstön monipuoliset oppimistarpeet ja -mahdollisuudet.
Olemme asettaneet toiminnallemme seuraavat tulostavoitteet ja arvioineet niiden toteutumista:

1 Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja olennaista
tarkastus- ja valvontatietoa
Mittari: Sidosryhmäkysely ja palautejärjestelmä
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Sidosryhmäkyselyssä on nostettu erityisen positiivisena asiana esiin
se, että tarkastusvirasto katsoo yhä tiiviimmin tulevaisuuteen ja toimii entistä konsultoivammalla otteella. Tarkastusraporteissa esiin nostetut toimintaympäristön muutostarpeet koetaan olennaisiksi ja
raporttien tulkinnat valtionhallinnon heikkouksista ja vahvuuksista tärkeiksi. Tarkastusten palautekyselyn mukaan vastaajista 62 prosenttia koki saaneensa ajankohtaista ja oleellista tietoa toimintansa kehittämisen tueksi (73 prosenttia vuonna 2018), 88 prosenttia oli tyytyväisiä viestintään tarkastuksen
sisällöstä, prosessista ja aikatauluista (73 prosenttia vuonna 2018), ja 82 prosenttia oli tyytyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana (83 prosenttia vuonna 2018).

2 Vaikutamme siihen, että valtion taloudenhoidossa noudatetaan säädöksiä, valtion
talousarviota sekä hyvän hallinnon periaatteita
Mittari: Sidosryhmäkysely
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Tarkastusten vaikutukset koettiin ennaltaehkäiseviksi, vastuullistaviksi ja varmentaviksi. Suositusten koettiin vaikuttavan myönteisesti myös toiminnan kehittämiseen.
Kyselyyn vastanneet sidosryhmät kertovat hyödyntävänsä tarkastusviraston tuottamaa tietoa pääosin
säännöllisesti tai silloin tällöin. Tarkastusvirasto vaikuttaa tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella
siihen, että valtion taloudenhoidossa noudatetaan lakia ja eduskunnan päätöksiä. Taloudenhoidon laillisuuteen kuuluu myös tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmentaminen. Finanssipolitiikan valvonnassa julkisen talouden hoitoa arvioidaan myös lainsäädännön ja muun normiston noudattamisen näkökulmasta. Tuloksellisuustarkastuksissa ja finanssipolitiikan tarkastuksissa keskitytään lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. Tarkastusasetelmaa laadittaessa huomioidaan hyvän
hallinnon periaatteet sekä taloudenhoitoa koskeva normisto. Eduskunnan päätökset huomioidaan erityisesti tarkastusta kohdennettaessa.

3 Vaikutamme julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen
Mittari: Sidosryhmäkysely
Arvio: Tavoite on toteutunut melko hyvin. Sidosryhmäkyselyn tulosten mukaan tarkastusvirasto tuo raportoinnissaan hyvin esiin hyvin toimintaympäristön muutostarpeet sekä valtionhallinnon heikkoudet
ja vahvuudet. Raportoinnissa on tulevaisuuteen katsova ote, mikä vaikuttaa myönteisesti julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen. Sidosryhmäkyselyn mukaan tarkastusvirastolta toivotaan
enemmän tietoa julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelusta ja hallinnasta. Tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten kohdentamisella ja tarkastusten suosituksilla tarkastusvirasto vaikuttaa valtiontalouden ja julkisen talouden sekä valtionhallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan
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kestävään kehittämiseen ja uudistumiseen. Tarkastusaiheiden valinnassa keskeistä on ollut julkisen talouden ja hallinnon kestävän uudistumisen tukeminen. Tätä on toteutettu muun ohella kohdistamalla
tarkastusta hallitusohjelman strategisiin tavoitteisiin ja uudistusten valmisteluvaiheeseen. Finanssipolitiikan valvonnalla tarkastusvirasto edistää finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä. Finanssipolitiikan tarkastukset on kohdennettu
muun muassa finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustaan ja finanssipolitiikan hallintavälineiden
toimivuuteen.
Tilintarkastuksella ja laillisuustarkastuksella varmennetaan valtion taloudenhoidon laillisuutta ja valtion
talousarvion noudattamista. Tilintarkastuksella varmennetaan muun muassa valtion tilinpäätöksen
sekä kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmien ja toimintakertomusten sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

4 Vuorovaikutuksemme tukee viraston vaikuttavuutta
Mittari: Tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta on hyvää
Arvio: Tavoite on toteutunut erittäin hyvin. Tarkastusviraston sidosryhmät arvostavat vuoropuhelua ja
tiivistä yhteistyötä tarkastuksen aikana. Sidosryhmät ovat kokeneet positiiviseksi tarkastajien monipuolisen roolin sekä sen, että tarkastajat keskustelevat ja viestivät aktiivisesti eri foorumeilla. Tarkastuskohteessa tarkastukseen osallistuneet kokevat, että tiedotus tarkastus- ja valvontaprosessin aikana on yleisesti hyvää ja yhteistyö tarkastajien kanssa toimii. Tarkastusten palautekyselyn mukaan vastaajista 88
prosenttia oli tyytyväisiä viestintään tarkastuksen sisällöstä, prosessista ja aikatauluista (73 prosenttia
vuonna 2018). 82 prosenttia oli tyytyväisiä yhteistyöhön tarkastuksen aikana (83 prosenttia vuonna
2018).

5 Vaikutamme kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon
Mittari: Sidosryhmäkysely
Arvio: Tavoite on toteutunut melko hyvin. Kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toimeenpano on
huomioitu yhtenä näkökulmana tarkastussuunnittelussa ja siten myös tarkastuksissa vuodesta 2019 alkaen. Sidosryhmäkyselyyn vastanneet pitävät tärkeänä, että tarkastusvirasto huomioi tarkastus- ja valvontatyössä kestävän kehityksen tavoitteet ja pyrkii vaikuttamaan niiden toimeenpanoon. Tarkastusviraston merkittävimmät sidosryhmät ovat arvioineet tarkastusviraston vaikuttavuuden tältä osin kohtalaiseksi tai hyväksi.

6 Tarkastuksen kohteeksi valitut aiheet käsitellään valtiontaloudellisesta näkökulmasta
Mittari: Ristiinarviointi ja tieteellisen neuvoston arviointi
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Tieteellisen neuvoston arvioinneissa on havaittu, että tarkastusten
aiheet ovat relevantteja ja niitä käsitellään monipuolisesti valtiontaloudellisesta näkökulmasta. Tieteellinen neuvosto arvioi vuonna 2019 yhteensä neljä tuloksellisuustarkastusta. Jälkikäteisen laaduntarkastuksen perusteella voidaan arvioida, että tuloksellisuustarkastuksessa ja finanssipolitiikan tarkastuksessa aiheita on onnistuttu käsittelemään valtiontaloudellisesta näkökulmasta hyvin. Valtiontaloudellinen näkökulma ilmenee yksittäisissä tarkastuksissa siten, että tarkastuksessa arvioidaan valtiontalouden kannalta olennaisia asioita ja riskejä. Näitä ovat myös tarkastettavan asian välilliset taloudellisesti
vaikutukset. Tilintarkastuksessa ja laillisuustarkastuksessa tavoite on toteutunut hyvin: niissä valtiontaloudellinen näkökulma on olennainen osa jokaista tarkastusta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vahvistanut tarkastussuunnitelman, jossa määritetään tarkastusten keskeiset kohdentamisalueet ja tarkastusaiheet. Tarkastusten kohdentamisessa ja aiheiden valinnassa painottuvat asian merkitys valtion tilinpäätöksen näkökulmasta sekä koko talousarviotaloutta ja kirjanpitoyksiköitä koskevien riskien arviointi.
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7 Johtopäätökset ja kannanotot perustuvat systemaattisesti sovellettuihin laadullisiin ja
määrällisiin tiedonmuodostusmenetelmiin
Mittari: Ristiinarviointi, tieteellisen neuvoston arviointi
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Tieteellisen neuvoston arvioinneissa on havaittu, että tarkastusten
johtopäätökset ja kannanotot perustuvat havaintoihin, jotka on tuotettu asiantuntevasti luotettavilla
tiedonmuodostus- ja analyysimenetelmillä. Tieteellinen neuvosto arvioi vuonna 2019 yhteensä neljä tuloksellisuustarkastusta. Jälkikäteisen laaduntarkastuksen havainnot ovat samansuuntaisia tieteellisen
neuvoston havaintojen kanssa: Tuloksellisuustarkastuksessa ja finanssipolitiikan tarkastuksessa aineistokeruu- ja analyysimenetelmien valinnat ovat olleet pääosin hyvin perusteltuja. Havainnoista pystytään johtamaan kannanotot ja niistä suositukset. Tarkastusvirastoon vuonna 2016 perustetun menetelmätuen toiminta on vahvistanut määrällisten tietoaineistojen ja analyysien käyttöä tarkastuksissa. Menetelmätukeen liitettiin vuonna 2018 esiselvitysten (tarkastusten suunnitelmien) laadunvarmistus. Tarkastuksissa noudatetaan tarkastusviraston yleisiä, ISSAI-standardeihin perustuvia tarkastusohjeita ja
tarkastuslajikohtaisia ohjeita. Tarkastukset tehdään ohjatusti ja niiden laatua valvotaan tietyissä pisteissä. Näin varmistetaan, että myös johtopäätökset ja kannanotot täyttävät ne vaatimukset, jotka viraston ohjeet ja hyvä tarkastustapa asettavat tarkastusmenetelmille ja evidenssille.

8 Henkilöstökyselyn avainluvut ovat vähintään vertailuryhmän tasoa
Mittari: Henkilöstökysely Varsinaista henkilöstökyselyä ei toteutettu vuonna 2019, joten kyseiseltä vuodelta ei ole tuloksiin perustuvaa arviota.

9 Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä valtionhallinnon yleistä tasoa
Mittari: Kaikkien sairauspoissaolojen määrä/henkilötyövuosi
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Sairauspoissaolojen määrä (7,5 pv/htv) laski edellisestä vuodesta
(8,1 pv/htv vuonna 2018) ja on alle valtionhallinnon yleisen tason (8,6 pv/htv).

10 Osaamisen kehittämiseen käytetään keskimäärin kymmenen henkilötyöpäivää
/henkilötyövuosi
Mittari: Työajanseuranta, osaamisen kehittämiseen käytetyt työpäivät
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Osaamisen kehittämiseen käytetty aika ylittää tavoitteen. Vuonna
2019 koulutukseen käytettiin 7,4 htp/htv ja henkilökiertoihin 5,8 htp/htv. Yhteensä kehittämiseen käytettiin 13,2 htp/htv.

11 Osaamiskartoituksen mukainen osaamistasoindeksi (osaamistaso) kehittyy myönteisesti
Mittari: Osaamistasoindeksin kysely Osaamiskartoitusta ei vuonna 2019 tehty organisaatioon ja osaamisalueisiin liittyvien muutosten takia. Osaamistasoindeksin kokonaiskeskiarvo oli vuoden 2018 lopussa
7,85 (asteikolla 1–10). Osaamistasoindeksi oli samalla tasolla vuosina 2017–2018.

12 Tarkastukset valmistuvat suunnitellussa määräajassa ja niiden
henkilötyöpäivät eivät ylitä tarkastussuunnitelman henkilötyöpäiviä

toteutuneet

Mittari: Suunnitelmat ja seurantatiedot
Arvio: Tavoite on toteutunut hyvin. Tilintarkastuskertomusten aikataulutavoitteet saavutettiin erittäin
hyvin. Laillisuustarkastuskertomuksia annettiin yksi, ja se valmistui suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Tuloksellisuustarkastuksiin on kulunut aikaa ja työpäiviä keskimäärin noin viidennes suunniteltua
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enemmän, mikä ei vastaa tavoitetta. Kehitys on kuitenkin ollut oikeansuuntaista, ja viime vuosina suunnitelmissa on pysytty aiempaa paremmin. Finanssipolitiikan tarkastukset ovat pysyneet hyvin suunnitelmien mukaisissa aikataulu- ja työpäivätavoitteissa.

13 Toimintamallin muutos on lisännyt henkilöstön kokemusta siitä, että tarkastusviraston
toiminta on vaikuttavaa
Mittari: Henkilöstökysely
Arvio: Tavoite on toteutunut osin. Tarkastusviraston ulkoiseen vaikuttavuuteen on kiinnitetty merkittävästi huomiota vuosien 2019– 2023 strategiassa, strategian valmistelussa sekä johtamisuudistuksen
tavoitteissa ja toteuttamisessa. Tilannekuvafoorumien ja muiden henkilöstötilaisuuksien sekä muun palautteen mukaan tämä on lisännyt tarkastusviraston henkilöstön tietoisuutta ja kokemusta siitä, että
tarkastusviraston toiminta on vaikuttavaa. Vuonna 2019 ei järjestetty henkilöstökyselyä, sillä viraston
johtamisuudistuksessa on meneillään siirtymäkausi ja uuteen toimintamalliin ollaan siirtymässä asteittain.

2

Toiminnan tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus

Strategisten taloudellisuustavoitteiden saavuttamista ja määrärahatason sopeuttamista varten tarkastusvirasto on käynnistänyt vuonna 2010 vakaus- ja tehokkuusohjelman, jonka avulla on ollut tarkoitus
varmistua ennakolta viraston kilpailukyvystä ja turvata tarkastustoiminnan tarkoituksenmukaiset toimintaedellytykset ennen ulkoista pakkoa. Vakaus- ja tehokkuusohjelma käynnistettiin, jotta tarkastusvirasto voisi kestävällä tavalla vastata eduskunnan odotuksiin eduskunnan henkilöstösäästöistä. Vakaus- ja tehokkuusohjelma on koskettanut erityisesti henkilöstöresursseja, sillä henkilöstökulut ovat
noin 80 prosenttia tarkastusviraston toiminnan kokonaiskuluista.

Suoritepäivän hinta
Suoritepäivän hinnalla mitattuna tarkastusviraston toiminnallinen tehokkuus on parantunut jatkuvasti
vakaus- ja tehokkuusohjelman käynnistämisen ja tarkastusviraston siihen sisältyvien toimenpiteiden
avulla. Suoritepäivän hinta on laskenut vuodesta 2010 vuoteen 2019 verrattuna 8,0 prosenttia. Tarkastusviraston ulkoisten suoritteiden hinta henkilötyöpäivää kohden nousi vuoden 2018 yhteensä 719 eurosta kertomusvuoden 732 euroon. Ulkoisen suoritepäivän hinta nousi siten 2 prosenttia. Viraston toiminnan kustannukset nousivat 2 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Työaika ulkoisille suoritteille
Tarkastus- ja valvontatoimintaan sekä muuhun ydintoimintaan käytetyn työajan määrä 21 004 htp pysyi
edellisen vuoden tasolla (21 004 htp vuonna 2018). Vuoden aikana käynnissä olleen organisaatiomuutoksen johdosta tehollinen työaika kohdistui edellisvuotta enemmän ydintoiminnan kehittämiseen ja
muuhun ydintoimintaan.

Määrärahat toimintamenoihin vuosina 2012 - 2019
Tarkastusvirasto on saanut uusia tehtäviä ilman, että virastolle olisi osoitettu lisämäärärahoja näiden
tehtävien hoitamiseen. Tarkastusviraston toimintamenoihin osoitetut määrärahat ovat vuodesta 2012
– 2019 olleet 13 325 000 – 15 669 000 euroa. Vuoden 2019 määräraha on 15 669 000 euroa.

2.1

Tilinpäätösanalyysi

2.1.1 Rahoituksen rakenne
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Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna rahoituksessa ei tapahtunut muutoksia. Tarkastusviraston menot katettiin viraston toimintamenomomentilta 21.40.01 ja arvonlisäveromenot momentilta 21.40.29.

2.1.2 Talousarvion toteutuminen
Eduskunta myönsi tarkastusvirastolle vuonna 2019 toimintamenoihin 15 669 000 euroa (14 937 000
euroa vuonna 2018). Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2 539 197 euroa, joka on
287 661 euroa enemmän kuin edellisen vuoden siirtyvä erä. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle
2019 arvonlisäveromenoihin 650 000 euroa, josta käytettiin 523 330 euroa.

2.1.3 Tuotto- ja kululaskelma
Tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 15 671 386 euroa, joka on 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (14 746 463 euroa vuonna 2018). Tarkastusviraston toiminnan kuluista vuonna 2019 suurin osa oli henkilöstökuluja, joiden osuus oli 77,6 prosenttia (77,4 prosenttia vuonna 2018). Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurin toiminnan kuluerä olivat palvelujen ostot, joiden osuus oli 12,9 prosenttia (12,3 prosenttia vuonna 2018).

2.1.4 Tase
Tarkastusviraston taseessa ei ole olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen 2018 verrattuna.

3

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Eduskunnan tilintarkastajat ovat lausunnossaan esittäneet, että tarkastusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
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