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VHT 35 vuotta
Valtionhallinnon tarkastajat ry, hallitus

Olavi Voutilainen

Johtava asiantuntija, 
Verohallinto, 
Hallituksen puheenjohtaja

Käytännössä yhteistyötä on  toteutettu esi- 
merkiksi koulutustapahtumina (esim. JUT-
TA-seminaari) ja yhteisinä kannanottoina 
vireillä oleviin hallinnon muutoshankkeisiin. 
Yhteistyön merkitystä ei voi olla korosta-
matta.

Yhdistys on säilyttänyt hyvin muutos- ja so-
peutumisherkkyyden koko toiminnan ajan. 
Tämän vuotiset VHT- ja JUTTA-seminaarit 
toteutettiin ensimmäistä kertaa sekä paikan 
päällä että etäkoulutuksena koronaepi-
demian takia. Muutos toteutustavassa ei 
vähentänyt osallistujamääriä vaan molem-
piin seminaareihin osallistui ennätysmäärä 
koulutettavia (yli 70 henkilöä/seminaari). 
Etäkoulutus toimi teknisesti erinomaisen 
hyvin ja sai osallistujilta kiitokset. Etäkou-
lutusta jatketaan myös tulevaisuudessa ja 
osallistujien vuorovaikutusmahdollisuuksia 
seminaareissa parannetaan entisestään. 

Hallinnon tarkastajien työn sisältö on muut-
tunut 35 vuoden aikana oleellisesti. Tar-
kastajien tehtävät painottuivat aiemmin pie- 
nempiin ja hallittavampiin kokonaisuuksiin. 
Tarkastettavia asioita tutkittiin enemmän 
jälkikäteisesti verrattuna siihen, että muu-
tosten vaikutuksia olisi arvioitu ennakolta.  
Yksittäisen tarkastajan ammattitaito ja 
osaaminen oli helpommin ylläpidettävissä. 
Valtionhallinnon toimintaympäristö on muut- 
tunut viime vuosikymmeninä 
ja vuosina. Uutta erityis- 
lainsäädäntöä on tul- 
lut voimaan run-
saasti, tietojär- 
jestelmät ovat  
kehittyneet,      
hallinnon orga- 
nisaatioita on 
uudistettu ja 
digitalisaatio 
asettaa uudet 
haasteet. Muu- 
tokset ovat kos- 
keneet yksittäi- 
sen tarkastajan 
asemaa erityisesti  

V altionhallinnon tarkastajat ry:n pe-
rustamisessa mukana olleet hen-
kilöt olivat edelläkävijöitä, rohkeita 
ja uudistusmielisiä perustaessaan 

yhdistyksen 35 vuotta sitten. Valtionhal-
linnon sisäinen toimintaympäristö oli siihen 
aikaan byrokraattinen ja kankea.  Tarkasta-
jat huomasivat, että tarvitaan riippumaton 
toimija, joka mahdollistaa organisaatiorajo-
jen yli tapahtuvan virkamiesten yhteistyön, 
monipuolisen kouluttautumisen ammat-
titaidon säilyttämiseksi sekä verkostoitu-
misen muihin tarkastusalan toimijoihin. Yh-
distyksen toiminta lähti ripeästi käyntiin ja 
jäsenmäärä kasvoi nopeasti. Alusta lähtien 
jäsenistöllä on ollut vahva halu tehdä töitä 
yhdistyksen hyväksi. Jäsenistö edustaa koko  
valtionhallinnon tarkastajakuntaa: sisäisiä 
tarkastajia, Valtiontalouden tarkastusviras- 
toa, taloushallinnon tarkastajia, KELAn tar-
kastajia sekä tarkastuspalveluja tarjoavia 
yrityksiä.
 
Alusta lähtien keskeisinä toimintamuotoina 
olivat virastovierailut, yhteiset koulutus- 
tapahtumat  ja vapaamuotoiset tapahtumat 
jäsenille pikkujouluineen ja vuosijuhlineen. 
Lisäksi yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan 
aktiivisesti vireillä oleviin kehittämishank-
keisiin, jotka ovat koskeneet mm. taloushal-
lintoa, tarkastustoimintaa ja valtionhallin- 
nossa tapahtuvia organisaatiouudistuksia.

Yhdistyksen toiminnassa on huomioitu toi-
mintaympäristössä tapahtuneet muutokset. 
Suomen liittyminen EU:hun 1995 käynnisti 
yhdistyksessä seminaarimatkojen suunnit-
telun EU:n toimielimiin ja muihin EU-val-
tioihin. Seminaareissa on perehdytty mm. 
EU:n päätöksentekoon, päätöksentekoeli- 
miin, EU:n kansallisten varojen valvon- 
taan ja tarkastukseen sekä jäsenmaiden 
valvontaviranomaisiin ja tarkastustoimin- 
taan. Kotimaassa on verkostoiduttu muihin 
tarkastusalan toimijoihin. Yhteistyökumppa-
neina ovat mm. Julkishallinnon tarkastajat 
ry (aiemmin Kuntatarkastajat ry), JHTT-yh-
distys (lakkautettu), IIA Suomi, ISACA 
ja tarkastuspalveluja tarjoavat yritykset. 

Hallinnon tarkastajien 
työn sisältö on muut-
tunut 35 vuoden  
aikana oleellisesti. ”

”
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sisäisessä tarkastuksessa. Tarkastajalta  
odotetaan kumppanuutta viraston johdon 
taholta, aiempaa suurempien asiakokonai-
suuksien hallintaa, projektityöosaamista  
ja käsitystä tapahtuvien muutosten vaiku- 
tuksista. Tehtävien sisältöön liittyviä muu- 
toksia ovat lisäksi tarkastustyön erikoistu- 
minen (it-tarkastajat), riskienhallinta-asian- 
tuntijoiden rekrytoinnit ja tarkastustyön 
ulkoistaminen.

Valtionhallinnon tarkastajat ry haluaa tuot-
taa jäsenilleen myös tulevaisuudessa lisäar-
voa ja auttaa sopeutumaan jo tapahtuneisiin 
ja vielä tulossa oleviin muutoksiin.  Toimin- 
taympäristön muutosten haasteisiin pyritään 
vastaaman. Painopisteitä ja päämääriä tule- 
vien vuosien toiminnassa, koulutuksissa ja 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa ovat:

Tarkastus uudistuu 
mahdollistaakseen 
valtionhallinnon 
uudistumista
Tytti Yli-Viikari

Pääjohtaja,
Valtiontalouden tarkastusvirasto

• Edistetään toimenpiteitä, joilla tar-
kastajat voisivat tehdä yhteistyötä 
laajemmin esimerkiksi hallinnon-
alan sisällä. Voimassaolevat sään-
nökset eivät estä yhteistoimintaa.  
Enemmän on kyse yhteisten toi- 
mintatapojen keksimisestä. Esimer- 
kiksi yhteisten tarkastussuunnitel- 
mien tuottaminen on mahdollista.

• Kiinnitetään huomiota tarkastus- 
ten kokonaiskattavuuteen. VTV ja 
hallinnonalan tarkastajat voisivat 
tehdä enemmän yhteistyötä silloin  
kun yhteistoiminta ei vaaranna riip- 
pumattomuutta. 

• Edistetään yhteistyötä riskiehallin- 
nan asiantuntijoiden kanssa ja rek- 
rytoidaan heitä jäseniksi. Tarkastus- 
toiminnan ja riskienhallinnan edel-
lytetään tekevän yhteistyötä voi- 
massaolevien säännösten pohjalta 
jo nyt. 

• Vahvistetaan yksittäisen tarkasta- 
jan ammattitaitoa koulutuksista  
saadun palautteen pohjalta ja tee- 
moitetaan koulutustapahtumia tar-
vittaessa.

• Säilytetään hyvät yhteydet yhteis- 
työkumppaneihin.

Valtionhallinnon tarkastajat ry:n toiminta 
jatkuu vahvasti tästä eteenpäin. Täksi vuo-
deksi suunnitellut 35-vuotisjuhlat jouduttiin  
siirtämään koronan vuoksi. Asiaan palataan 
heti kun juhlat voidaan turvallisesti järjestää!

Olavi Voutilainen
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topohjaa tarkastus vastaa osaltaan toimin- 
taympäristön nopeaan muutokseen.

Tarkastustieto tukee valtionhallinnon 
resilienssiä 

Julkishallinnossa on viime vuosina suun-
niteltu ja toteutettu monia merkittäviä 
uudistuksia ja nostettu asiakasnäkökulma 
uudistusten ja strategioiden keskiöön. Vero-
hallinto ja Maanmittauslaitos ovat loistavia 
esimerkkejä viranomaisista, joihin luotetaan 
vahvasti juuri siksi, että ne ovat uudistaneet 
palvelunsa mahdollistaakseen parempia 
palvelukokemuksia ja samalla parantaneet 
perustehtävänsä tuloksellista hoitamista. 
Tarkastustyössä valitettavan usein kuitenkin 
huomaamme, että julkista palvelutehtävää 
hoitavat toimijat järjestävät edelleen toi-
mintansa liian kapeista lähtökohdista.

T arkastustyö voidaan nähdä yhteis- 
kunnallisen luottamuksen perusjal-
kana. Tarkastuksella varmistetaan, 
että päätöksentekijöillä on oikea ja 

riittävä tieto käytössään ja että yhteiskun-
nalla on mahdollisuus saada avoimesti ja 
luotettavasti tietoa päätöksistä. Luottamus 
rakentuu osa-alueista, joihin voidaan lukea 
integriteetti, etiikka, avoimuus, tasapuoli-
suus, ennakoitavuus ja johdonmukaisuus. 
Valtionhallinnossa tarkastajat turvaavat 
osaltaan hyvän hallinnon toteutumista. 

Valtionhallinnon rooli ja tehtävät muuttu-
vat yhteiskunnan tarpeiden ja odotusten 
muuttuessa. Kun mahdollistamme jatkuvaa 
uudistumista, tarkastustyön mielekkyys ja 
tarkastustyön vaikuttavuus paranevat. Luo- 
malla uudenlaista vuoropuhelua johdon 
kanssa ja uudistamalla tarkastustyön tie-

Tytti Yli-Viikari 
© Lari Järnefelt

systeemiajattelun, ko- 
konaisuuksien hallin- 
nan ja ennakoinnin tar- 
ve kirittävät tarkasta- 
jia oppimaan uutta.  
Kun valtionhallinnon  
tarkastus tekee vai-

kuttavaa työtä, tarkas- 
tukset ovat päätöksen- 

tekijöiden näkökulmasta 
oikea-aikaisia ja olennaisiin 

asioihin keskittyviä.
 

Valtionhallinnossa työn vaikuttavuutta arvi-
oidaan vielä liian harvoin. Sen sijaan me- 
kaanisempia toiminnan tuloksia ja tuotoksia 
seurataan.  Kun työn vaikuttavuus sivuu-
tetaan, hallinnon potentiaalia järjestää toi- 
mintaansa tuloksellisesti ei hyödynnetä. 
Valtionhallinnon tarkastajat voivat työllään 
tukea vaikuttavuuden arviointia ja vaikut-
tavuusnäkökulman esillä pitämistä osana 
johdon suunnittelu- ja seurantakokonai-
suutta.

Tarkastus antaa kattavaa näkemyksel-
lisyyttä johdon päätöksentekoa varten

Ilmiölähtöisyys tukee virkamiesten yhteis-
toimintaa ja näkökulmien avartamista. 
Yhteiskunnan kannalta keskeiset ilmiöt ja 
niiden aikahorisontti tulee tunnistaa. Tähän 
Suomessa on erinomaiset edellytykset: on 
osaamista, tietoa ja verkostoja. Kun ilmiöt 
otetaan toiminnan suunnittelussa aidosti 
huomioon, myös rahoituspäätökset pohdi- 
taan loppukäyttäjän näkökulmasta. Kes-
keistä on parantaa yli vaalikauden menevän 
julkisen toiminnan suunnittelua ja päätök-
sentekoa. Kansainväliset sitoumukset, ku- 
ten YK:n Agenda 2030, kestävän kehityksen  
tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus, tuke-
vat politiikkavalmistelun pidemmän aika- 
horisontin arviointia.

Ilmiölähtöinen ajattelu tukee myös julkisessa 
hallinnossa työskentelevien osaamisen laa-
jentamista. Henkilöstöpolitiikalla on suun- 
niteltava ja tuettava systemaattisemmin 
koko henkilöstön liikkuvuutta. Myös val-
tionhallinnon tarkastajien verkostomainen 

Valtionhallinnon siiloutu- 
neisuus on johtanut sii-
hen, että toiminnan suun- 
nittelu, toteutus ja seu- 
ranta rakennetaan oman  
vastuualueen näkökul- 
masta. Virheitä vältellään 
oman toiminnan tai viras- 
ton maineen suojelemisek- 
si. Virheiden välttämisen kult- 
turi myös hidastaa toimintaa,  
rajaa uusien toimintamallien ideoin-
tia ja vähentää osallistavampaa otetta 
hallinnossa. Tarkastajien roolina voidaan 
nähdä riskienhallintaosaamisen tukeminen,  
jotta hallinto rohkaistuu kokeilemaan ja  
uudistamaan toimintaansa. Samalla tar-
kastajat voivat laajentaa näkökulmaa val-
tionhallinnon kokonaisuuteen ja nostaa  
esille liian siilomaista toimintaa yhteisen 
edun näkökulman kattavaksi.

Koronakriisi on näyttänyt hyvin konkreetti- 
sesti, että asioita voidaan tehdä eri tavalla 
kuin ennen. Hyvin nopeasti valmistellut uu-
det palvelut ja aiempaa yhtenäisempi tie-
donhallinta antavat esimakua siitä, miten  
yhteiskunnat tulevat toimimaan myös tu-
levissa kriiseissä. Poikkeuksellinen tilanne 
haastaa arvioimaan tarkastustoiminnan 
vaikutuksia ja sitä, miten hyvän hallinnon 
toteutumisen valvonta ja arviointi tuodaan 
osaksi hallinnon resilienssiä – kykyä uusiu-
tua ja palautua. Tarkastus voi parhaimmil-
laan vahvistaa tietoon pohjautuvaa päätök-
sentekoa, mutta tarkastuksen tulee havaita 
päätöksenteon kokonaisuus ja reunaehdot. 
Kriisitilanteisiin valmistautuminen tukee no-
peaa toimintaa tilanteissa, joissa toimimat-
tomuuden tai liian hitaan toiminnan riski 
on suurempi kuin riski siitä, että toimitaan 
väärin.

Vaikuttavuus on tarkastustyön keski- 
össä

Tarkastustyön uudistusta ajavat samat 
muutosajurit kuin valtionhallinnon uudistu- 
mista. Digitalisaatio, automaatio, tiedonhal-
linta, politiikkavalmistelun keskinäiskytkök-
set ja moniulotteisuus sekä tähän liittyvä 

Koronakriisi on näyttänyt 
hyvin konkreettisesti,  
että asioita voidaan tehdä 
eri tavalla kuin ennen. ”

”
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toiminta ja mahdollinen henkilökierto eri 
hallinnonalojen ja toimijoiden välillä tukee 
uuden oppimista ja laajempaa näkemyksel-
lisyyttä.

Tarkastustyö voi nostaa tulevaisuusnäky- 
män esille myös tarkastellessaan kuluneen 
vuoden päätöksiä. Tulevien sukupolvien nä- 
kökulma vahvistaa sitä tietopohjaa, joka 
johdolla on käytettävissään päätösten val- 
mistelussa.
 
Ammatillinen verkostoituminen on  
tarkastajien vahvuus

Yhteiskunnan nopea muutos ja toiminta- 
ympäristön vaikea ennakointi kannustavat 
käymään laaja-alaista keskustelua valtion- 
hallinnon tarkastajien uusiutuvista toimin- 
tatavoista. Toimintaympäristömme on vaike- 
asti ennakoitava, yllätyksellinen ja moni- 
nainen. Valtionhallinnon rakenteiden, mal-
lien ja järjestelmien muutospotentiaali on 
edelleen niissä ihmisissä, jotka näitä kek-
sivät, kehittävät, hyödyntävät ja arvioivat. 
Myös tarkastajien hyveeksi lasketaan se, 
miten hyvin osaamme yhdessä heittäytyä 
uudenlaisten ajatusten ja toimintamallien  
kokeiluun.

Luodaksemme uutta, tarvitsemme uuden-
laista näkemyksellisyyttä, uudenlaisia ver- 
kostoja, uudenlaisia työvälineitä. Yhdiste- 
lemällä erinomaista nykyistä osaamista uu-
siin asioihin luodaan myös kestävämpää  
julkishallintoa. Valtionhallinnon tarkastajien 
verkosto sekä yhteinen keskustelu ja ke-
hittäminen tukevat jatkossakin laadukasta  
tarkastustyötä.

Tarkastustyölle toivon kunnianhimoista tu-
levaisuutta ja valtionhallinnon tarkastajille 
intoa rakentaa uutta yhdessä.

Sisäisen 
tarkastuksen 
tulevaisuudesta
Harri Leppiniemi

Partner, CIA CCSA CRMA, 
Risk Consulting, KPMG Oy Ab
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kohtaista lisäarvoa organisaatiolle, sisäisen 
tarkastuksen on sovitettava toimintansa or-
ganisaation vision ja strategian kanssa. Mikä 
on sisäisen tarkastuksen visio sen omasta 
toiminnasta ja konkreettisista toiminnoista,  
jotka liittyvät suoraan koko organisaa-
tion kehittymiseen ja johdon näkemyksiin 

tulevaisuudesta, keskeisiin tavoittei-
siin ja niihin liittyviin riskeihin  

organisaation toimintaympä- 
ristössä. Kaikki tämä tulisi 

pohtia yhdessä organi-
saation ylimmän johdon 
kanssa ja tuella, sekä  
tiiviissä yhteistyössä 
organisaation muiden 
toimijoiden kanssa.  
Näin muodostuu si- 
säistä tarkastusta  
suurempi kokonai-
suus ja merkittävää 
lisäarvoa tuottavan 

onnistumisen toden-
näköisyys kasvaa mer- 

kittävästi.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan teknis-
ten yksityiskohtien hallitseminen on edel- 
leen tärkeää, mutta erityisesti organisaa- 
tion strategiassa määritellyn merkityksen ja  
ydintoiminnan osaaminen, ymmärrys ja ko- 
kemus tarjoavat johdolle todellista lisä- 
arvoa. On todennäköistä, ja esimerkin- 
omaisesti on jo nähtävissä vuonna 2020 
myös Suomessa, että sisäisen tar-
kastuksen toiminnot siirtyvät  
organisaation johtamisen nä- 
kökulmasta strategisem- 
miksi ja neuvonantaja- 
maisemmiksi toimijoiksi.  
Osittain tämä tulee 
tapahtumaan kehittä- 
mällä tarkastajakun-
nan osaamista ja nä- 
kemystä, mutta osit-
tain myös tarkastus- 
toiminnan automati- 
soinnin avulla, toimin- 
tojen uudelleenjärjes- 
telyillä sekä organisaati-
oiden sisäistä yhteistyötä 
tiivistämällä. Ja osittain 
muutos tulee tapahtumaan 
täysin uudenlaisten sisäisen tar-
kastuksen johtajien ja asiantuntijoiden 
rekrytointien kautta. Kaikki tämä vaatii 
uudenlaista näkemyksellistä sisäisen tar-
kastuksen ajattelua, sekä organisaatioiden 
johdolta että sisäisen tarkastuksen ammat-
tikunnalta.

Edellä on kuvattu ainoastaan muutamia 
näkökulmia menestyvän sisäisen tarkas-
tuksen näkymistä alati muuttuvassa ja 
kehittyvässä tulevaisuuden toimintaym- 
päristössä. Mitä toimia sisäisen tarkastuk-
sen toimijoiden tulisi tehdä jo tänään, saa-
dakseen otteen myös sisäisen tarkastuksen 
toimintaympäristöön sekä tulevaisuuden 
menestystekijöihin vaikuttavista globaaleis-
ta megatrendeistä?

Ensimmäinen askel on luoda strateginen  
visio sisäisen tarkastuksen toiminnasta; 
organisaatiot kehittyvät ja muuttuvat, ja 
niiden strategia ja toiminnalliset tavoit-
teet ohjaavat muutosta. Tarjotakseen ajan-

Tämä aikakausi edellyttää 
sisäiseltä tarkastukselta 
uutta ajattelua, uusia 
taitoja, uusia ominaisuuksia 
ja jopa kokonaan uusia 
toimintamalleja --.”

”

nan mukanaan tuomat erilaiset haasteet 
muokkaavat organisaatioiden riskikarttoja.

Sisäisen tarkastuksen on taitavasti tasapai- 
noiltava roolissaan niin, että se osaltaan 
mahdollistaa ja on tukemassa organisaa-
tion muutosta, jonka johto katsoo tuottavan 
organisaation toiminnalle lisäarvoa. Ja toi- 
saalta sisäisen tarkastuksen on oltava yksi  
niistä tahoista, jotka ennakoiden tunnistavat 
ja ääneen lausuvat organisaation uudet 
riskit, esimerkiksi automaatio- ja robotiik-
kakehitykseen liittyen. Hyvä ajankohtainen 
esimerkki tästä on automatisoiduissa pro- 
sesseissa tapahtuvat toimintahäiriöt, joista 
saattaa seurata merkittäviä organisaation 
ydintoiminnan häiriöitä. Eli samaan aikaan, 
kun organisaatiot lisäävät automatiikan ja 
analytiikan käyttöä, ne tarvitsevat tuekseen 
uusia näkökulmia ja osaamista myös sisäi-
seltä tarkastukselta.
 
Ne sisäisen tarkastuksen toiminnot, jotka 
paitsi tukevat muutoksessa, mutta myös 
pitävät suoraselkäisesti organisaatioiden 
sisäisessä keskustelussa muuttuvan riski- 
profiilin haasteet esillä, antavat osaltaan 
organisaatioiden johdolle mahdollisuuden  
toteuttaa uskaliaitakin riskisopeutettuja 
strategioita. Ja tämän tapahtuessa, sisäisen 
tarkastuksen toiminnot tulevat jatkossakin 
olemaan todellisia lisäarvon tuottajia organi- 
saatioiden johdon ja sidosryhmien näkökul-
masta.

Muuttuvassa toimintaympäristössä tarkis- 
tusluettelomaiset prosessien ja kontrollien 
testaukset puolustavat varmasti edelleen 
paikkaansa, mutta ovat myös auttamatto-
masti liian yksinkertaisia toimintaympäristön 
monimutkaisuuden näkökulmasta. Sisäisten  
tarkastajien odotetaan antavan yhä enem- 
män perusteltuja, riippumattomia näke-
myksiä ja nopeitakin analyysejä suunnitel-
mallisten ja raportoitavien tarkastusten li- 
säksi. Sisäisen tarkastuksen pitää olla ky- 
kenevä arvioimaan toimintaprosesseja ja  
suunniteltuja muutoksia niin, että se voi 
auttaa toimintoja havaittujen puutteiden 
korjaamisessa ja antaa strategisempia suo- 
situksia organisaation riskienhallinnan pa- 
rantamiseksi.

N                                 opea ja yllätyksiäkin tarjoava tek- 
nologinen kehitys ja samalla ta- 
pahtuvat lainsäädännön muutok-
set sekä niiden tulkinnat tuovat yhä  

enemmän haasteita organisaatioille. Toi- 
mintaympäristön muutokset tuovat muu- 
toksia päivittäisiin toimintamalleihin ja syn- 
nyttävät organisaatioille uusia riskialueita,  
joiden hallinnasta niillä ei ole aiempaa  
kokemusta. Seuraavien vuosien aikana 
myös organisaatioiden sisäisen tarkastuk- 
sen toimintojen haasteet tulevat edel- 
leen kasvamaan. Positiivisesti ilmaistuna,  
organisaatioiden toimintaympäristön muu-
tokset tuottavat tarkastustoiminnalle uu-
sia haasteita voitettavaksi ja tilanne luo 
sisäiselle tarkastukselle myös mahdolli-
suuksia loistaa johdon tukena.

Tämä aikakausi edellyttää sisäiseltä tarkas-
tukselta uutta ajattelua, uusia taitoja, uu-
sia ominaisuuksia ja jopa kokonaan uusia 
toimintamalleja, sekä kyvykkyyttä muun-
tautua yhä nopeampiin toimintaympäristön 
ja teknologian muutoksiin. Kun otetaan 
huomioon muutoksen nopeus ja laajuus, 
perinteiset sisäisen tarkastuksen lähesty-
mistavat ja menetelmät osoittautuvat pian 
puutteellisiksi tarjoamaan kohtuullisen 
varmuuden sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan toimivuudesta ja tasosta organi-
saatioiden ylimmälle johdolle. Muuttuvassa 
toimintaympäristössä organisaatioiden kun 
on laajemminkin arvioitava kriittisesti, vas-
taavatko organisaatioiden ydintoimintojen 
nykyiset toimintamallit ja tuotokset yhteis- 
kunnan, markkinoiden ja lainsäätäjien 
vaatimuksia.

Jotta sisäinen tarkastus täyttäisi tehokkaasti 
sen sidosryhmien, mukaan lukien ylimmän 
johdon odotukset, tarkastustoiminnan tu-
lee toimia muutoksia ennakoiden, ketterästi 
ja yhdenmukaisemmin organisaation ydin-
toiminnan tarpeiden ja kehityksen kanssa. 
Siksi sisäisestä tarkastuksesta on tehtävä 
laajemmin ja laadukkaammin olemas-
sa olevaa tietoa hyödyntävä, dynaaminen  
ja ketterämmin ohjattava toiminto kuin 
koskaan ennen. Esimerkiksi digitalisaation, 
vastuullisuuden ja verkostomaisen toimin-
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nisoitu riippumattomaksi tehtäväksi tai yksi- 
köksi (Hakala-Kivinen ja kumppanit 2020).

Yliopistotasolla ulkoista tarkastusta ope-
tetaan useamassa yliopistossa, mutta sisäi-
seen tarkastukseen keskittyvää opetusta 
annetaan lähinnä Tampereen yliopistossa, 
jossa on erityinen Tilintarkastuksen ja ar-
vioinnin maisteriohjelma, jossa opetetaan 
sisäistä tarkastusta ja siihen kytkeytyviä 
tarkastusmenetelmiä.

2. Sisäisen tarkastuksen haasteet 

Sisäisessä tarkastuksessa on tapahtunut 
lähestymistapamuutos nimenomaan ris- 
kienhallinnan arviointiin ja sitä koskeviin 
kehittämissuosituksiin, myös konsultoivaan 
otteeseen jälkikäteisen virheiden ja poik-
keamien etsijän roolituksen sijasta.

Riskejä koskeva arviointi ja riskienhallin- 
nan kehittyminen omaa ison potentiaa-
lin sisäiselle tarkastukselle tuottaa lisäar-
voa organisaatiolle. Tämä edellyttää sisäi-
seltä tarkastukselta riskien arvioinnin ja 
hallinnan analyyttistä osaamista, mukaan 
lukien sisäisen tarkastajan kyvyn fasilitoi-
da riskienarviointilaisuuksia ja kokoamassa  
niistä johtopäätösraportteja päätöksente-
koa varten.

Valtionhallinnon organisaatioita kohtaavien  
riskien ennakoinnin ja kartoittamisen en-
tistä suurempi ajankohtaisuus asettaa 
painoa tälle saralle. Mukana tulevat myös 
kyberturvallisuus (ts. verkko- ja internet-

turvallisuus), pilvipalveluiden IT-ris- 
kit ja asiakkaan dataturvallisuut-

ta koskevat riskit jne.  Kyber- 
turvallisuus edellyttää, että  

asianomaiset vastuuhen- 
kilöt ja organisaatiot  
ovat suojautuneet verk- 
korikollisten hyökkäyk- 
siä vastaan, ja edel- 
leen varautuneet sii-
hen, että jos vahinko 
toteutuu, on olemas-
sa valmiit toipumis-
suunnitelmat.

1. Nykytilasta - sisäisen tarkastuksen 
laajuus ja merkitys

Sisäisen tarkastuksen ammattijärjestön IIA:n 
(Institute of Internal Auditors) määritelmän 
mukaan sisäisen tarkastuksen perimmäi- 
nen tarkoitus on lisäarvon tuottaminen or-
ganisaatiolle.  Sisäisen tarkastuksen amma- 
tillinen viitekehys, jota IIA ja Sisäiset tar-
kastajat ry. ylläpitää ja kehittää, tarjoaa laa- 
tustandardit sisäiselle tarkastukselle. Sisäi-
set tarkastajat ry järjestää Suomessa kan-
sainvälisen järjestön ammattitutkinnon eli 
CIA tutkinnon (Certified Internal Auditor).

Tärkeä tarkastuskenttää jäsentävä viiteke-
hys on myös tunnettu sisäisen valvonnan 
kansainvälinen viitekehys, joka tunnetaan 
lyhenteellä COSO-IC. Tuloksellinen tarkas-
tus edellyttää kuitenkin em. viitekehysten 
tarkoituksen mukaista soveltamista orga- 
nisaatio- ja kontekstisidonnaisesti.

Sisäisen tarkastuksen organisoinnin laa-
juus julkisella sektorilla voisi olla nykyistä 
laajempi ottaen huomioon sisäisen tarkas-
tuksen potentiaali sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan kehittämisessä. Yli 10000 
asukkaan kunnissa erillinen sisäinen tar-
kastustoiminto on järjestetty noin 46 %:ssa 
kuntia (Rönkkö 2015). Kunnissa sisäisen 
tarkastuksen järjestäminen on vapaaeh- 
toista.

Valtiolla talousarvioasetus asettaa vaateita  
sisäisen tarkastuksen järjestämisille sisäi- 
sen valvonnan asianmukaisen järjestä-
misen niin vaatiessa. Tämä har- 
kinta kuuluu viraston ja laitok-
sen johdolle. Vain muuta-
man viraston tai laitok-
sen osalta on erityislain 
säädännöllä säädetty  
sisäinen tarkastus  
osaksi organisaa-
tiota ja johtamis- 
järjestelmää. Arvi-
olta alle 40 %:ssa 
valtion kirjanpito- 
yksiköitä sisäinen  
tarkastus on orga- 

Riskejä koskeva arviointi 
ja riskienhallinnan 
kehittyminen omaa ison 
potentiaalin sisäiselle 
tarkastukselle tuottaa 
lisäarvoa organisaatiolle.”

”
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Sisäisen tarkastuksen 
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suuden näkymiä
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lyttäisi sisäisen tarkastuksen järjestämistä. 
Rönkön em. tutkimus (2015) osoitti, että 
noin puolessa yli 10 000 asukkaan kunnista 
on järjestetty sisäinen tarkastus. Alle 10000 
asukaan kunnissa ei ole omaa sisäistä tar-
kastusta

Toinen tekijä on sisäisen tarkastuksen tun-
nettuisuuden lisääminen ja alan koulutuk-
sen hakeutumisen kannustaminen. Alan 
opetusta tulisi laajentaa ja samalla alan 
koulutusta ja ammattinäkymiä oppilaitok-
sissa voisi brändätä nykyistä enemmän. 
Tähän voisi kutsua kaikkia alan sidosryh-
miä mukaan. Näin voitaisiin entistä parem-
min vastata paitsi alan kysyntää myös alan 
osaamisen uusiin alueisiin kuten tietoturvan, 
analytiikan ja tietokoneavusteisen tarkasta-
misen haasteisiin.

Kolmas tekijä on aktiivinen yhteistyö pait-
si oman ammattikunnan ja sen järjestön 
piirissä niin laajemmin. Useimmissa valtion 
virastoissa tai kuntaorganisaatiossa on vain 
yksi tai pari sisäistä tarkastajaa, jolloin kol-
legiaalinen lähiapu jää puuttumaan tai on 
vaillinaista. Silloin sisäiset tarkastajat ry:n 
ja koko ammattikunnan tuki on tärkeätä. 
Sisäisten tarkastajien yksi keino selvitä 
kaikista haasteista on juuri yhteistyön 
tiivistäminen lähikumppaneihin, yhteistyö 
mm. valtionhallinnon ja kunnallishallinnon 
tarkastajien sekä IT-tarkastajien ja heidän 
yhdistysten kanssa. Tähän liittyy sekin, että 
resursseiltaan rajalliset organisaatiot pe-
rustuvat yhteisiä sisäisten tarkastajien toi-
mia tai tarkastuspooleja.

Näillä em. keinoilla voidaan lunastaa lisäar-
von tuottaminen ja tehdä se näkyväksi, 
mikä taas edesauttaa resurssinhaltijoiden 
halua investoida sisäiseen tarkastukseen. 

Tulolla on jo myös tekoäly ja sen käyttö, mut-
ta monella osa-alueella on vielä enemmän 
puhetta kuin aitoa hyödyntämistä. Tekoälyn  
riskeihin, toimivuuteen ja algoritmien ”de- 

mokraattisuuteen” jne. liittyy paljon 
kysymyksiä, joiden selvittelyssä 

sisäinen tarkastus voi antaa 
oman riippumattoman asian- 

tuntijapanoksensa.

3. Haasteisiin vastaa-
minen

Miksi sisäinen tarkastus  
ei ole laajempaa, kun 
sen odotettujen hyöty-
jen olettaen olevan var- 
sin isot, kun tarkastus  

tehdään ammattistandar- 
dien edellyttämällä taval- 

la sisäisen tarkastuksen mää- 
ritelmän mukaisella tavalla  

(Rönkkö 2019). Yksi tekijä selit- 
tämässä tilannetta on niin kuntien kuin  

valtionhallinnon resurssiniukkuus, toinen  
tekijä on sisäisen tarkastuksen riittämä- 
tön tunnettuisuus, joka edellä mainitun te- 
kijän kanssa muodostaa yhden kehitys- 
esteen.

Miten haasteisiin siis voidaan vastata?

Yksi tekijä on pohtia eri sektoreilla sisäisen 
tarkastuksen lainsäädännöllisen pohjan ke-
hittämistä. Kirjoittajien Hakala-Kivinen ja 
kumppanit (2020) mukaan velvoittavan 
säädöspohjan puute voi johtaa sisäinen  
tarkastuksen järjestämistavan liialliseen 
hajanaisuuteen tai siihen, että se jätetään 
kokonaan järjestämättä, vaikka siihen olisi 
objektiiviset tarpeet olemassa.

Valtiolla on talousarvioasetus, joka pakottaa 
viraston ja laitoksen johdon ottamaan kan-
taa sisäisen valvonnan asianmukaisuuden  
järjestämisen vaateisiin ja edellyttääkö 
se sisäisen tarkastuksen järjestämistä. 
Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä nou-
datettava alan kansainvälisiä standardeja 
– IIA:n standardit. Kuntasektorilla taas ei 
ole niin eksplisiittistä sääntelyä, joka edel-

Jo edellä tuli riskienhallinnan yhteyteen lii- 
tettävissä oleva IT- turvallisuus, IT-tarkas- 
tamisen taitoa tarvitaan entistä enem- 
män, vaikka ao. tehtävään on ole- 
massa oma taitokategoria ja  
IT-tarkastajan ammattitut- 
kinnot, myös niin ulkoi- 
set ja sisäiset ”yleis- 
tarkastajat” tarvitse- 
vat näitä taitoja en-
tistä enemmän ja 
kykyä keskustella 
alan termeillä.

Tietokoneavustei- 
nen tarkastus ja  
analytiikka, tämä 
on ollut jo kauan  
tarjolla tarkastukses- 
sa. Kun tarkastuskoh- 
teen aineistot saadaan 
kokonaisuudessaan säh- 
köisessä muodossa, voidaan 
ajaa koko data ja poimia esiin 
mielenkiintoiset poikkeamat, jotka ylittävät  
etukäteen asetetut kynnysrajat.  Lähtökoh- 
taisesti ei silloin oteta ensin otosta, kun en-
sin ajetaan koko aineistoa koskevat poik-
keama- ja muut analyysit.
 
Toisessa vaiheessa voidaan mennä poikkea-
matarkastelussa läpi koko kirjausketju aina 
tositetasolle asti. Tässä vaiheessa voidaan 
myös ottaa osa-aineistosta otos, jos ao. 
aineisto on edelleen iso ja tai isohko. Tar-
kastajalta edellytetään edelleen myös otan-
tatarkastuksen taitoja kuin tilastotieteelli- 
sesti kuin ei-tilastotieteellisellä tavalla.

Ohjelmistorobotiikka on jo tullut rutiinitäs- 
mäytyksiin ja tarkastamisiin, ja sitä hyödyn- 
netään laajasti. Organisaation sisäisessä 
valvonnassa voidaan automatisoida monel-
la tapaa rutiinitäsmäytyksiä, ja vapauttaa 
tarkastusta aineisto– ja tapahtumatarkasta 
tarkastuksesta prosessien ja niiden kontrol-
lien toimivuuden arviointiin ja testaamiseen. 
Jos kontrollit näyttävät toimivan testausvai-
heen perusteella tehokkaasti, voidaan sen 
jälkeen substantiivista aineistotarkastusta 
rajoittaa merkittävästi.

Tulolla on jo myös  
tekoäly ja sen käyttö, 
mutta monella osa- 
alueella on vielä  
enemmän puhetta kuin 
aitoa hyödyntämistä. ”
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Sisäisen tarkastuksen 
toimivuutta valtionhal-
linnossa voidaan kehittää 
avoimen vuoropuhelun 
lisäämisellä
Helge Vuoti

Partner JHT, HT, CIA,  
CCSA, CISA, CFE, BDO Oy

esiintyvät? Onko johdolla sisäisen tar- 
kastuksen ansiosta entistä suurempi var-
muus siitä, että organisaation tavoitteet  
tullaan saavuttamaan?

Sisäisen tarkastuksen vaikuttavuuden pa- 
rantaminen ei ole organisaatiossa pelkäs-
tään sisäisen tarkastuksen tehtävä, vaikka 
toki sisäisen tarkastuksen tuleekin olla kes- 
kustelussa aloitteellinen.  Sisäisen tarkas-
tuksen pitää päästä ylimmän johdon kanssa 
todellisiin keskusteluihin siitä, millaisia stra- 
tegisia tavoitteita on asetettu, mitkä niistä 
ovat erityisen kriittisiä ja millaisten hank-
keiden avulla tavoitteet aiotaan saavuttaa. 
Vasta tämän jälkeen sisäisellä tarkastuksel-
la on mahdollisuus rakentaa usean vuoden 
kattava sisäisen tarkastuksen suunnitelma, 
joka perustuu arvioituihin riskeihin.

Riskiperusteisen tarkastussuunnitelman 
myötä sisäisellä tarkastuksella on mah-
dollisuus rakentaa kokonaiskuvaa sisäisen 
tarkastuksen kohteista ja niiden sisäisen 
valvonnan toimivuudesta (tarkastusava- 
ruus). Suunnitelmaan laadinnassa tutkitaan 
mitä aikaisemmat sisäiset tarkastukset,  
tilintarkastajan havainnot, muut ulkopuoliset 
auditoinnit tai selvitykset sekä esimerkiksi  
oma organisaation tietovarastojen data- 

analyysi kertovat tilanteesta. Kun 
pohjatyö on tehty huolella, on 

helpompaa kohdistaa yksit-
täiset tarkastukset riskialt-

tiimpiin kohteisiin sopivil-
la tarkastusmenetelmillä 
sekä lopuksi raportoida 
kohteen toimivuudesta.

Mikäli sisäinen tarkas- 
tuksen organisaatiojär- 
jestelyt, toimintaproses- 
sit ja raportointisuhteet 

sekä tasapainoiset mit-
tarit palvelukyvylle ovat 

kunnossa, sisäisen tarkas- 
tuksen toimiva ja aktiivinen  

vuorovaikutus ylimmän johdon  

Sisäisen tarkastuksen toimivuuden 
arvioinnissa voidaan valtionhal-
linnossa käyttää pitkälti samoja ar-
viointiperusteita kuin muissakin or-

ganisaatioissa.

Sisäisen tarkastuksen toimivuuden arvioin- 
nissa hyvänä lähtökohtana voidaan pitää 
ammattistandardien ja käytännön ohjeisiin 
pohjautuen seuraavia asioita:

1) Toimiiko sisäinen tarkastus toiminta- 
ohjeensa eli sisäisen tarkastuksen kan-
sainvälisten ammattistandardien ja 
eettisten sääntöjen mukaisesti

2) Toimiiko sisäinen tarkastus tuloksel-
lisesti ja tehokkaasti sekä 

3) Saadaanko sisäisestä tarkastuksesta 
johdon mielestä lisäarvoa ja paranne- 
taanko sen avulla organisaation toimin- 
toja.

Sisäisen tarkastuksen ammattikunta Suo- 
messa on erityisesti viimeisten 15 vuoden 
kehittänyt sisäisen tarkastuksen organi-
sointia, menetelmiä, teknisiä välineitä ja 
osaamisen tasoa vastaamaan vaatimuk-
sia. Keskustelua sisäisen tarkastuksen toi- 
minnan tuloksellisuudesta ja tehok-
kuudesta on varmaan vielä tar- 
peen jatkaa ainakin siltä osalta, 
minkälaisia mittareita ase- 
tetaan muun muassa pal- 
velukyvylle, taloudellisuu- 
delle, tuottavuudelle se- 
kä henkilövoimavarojen  
hallinnalle.  Eniten eväitä 
tarvitaan kuitenkin vai- 
kuttavuustavoitteisiin. 
Onko sisäinen tarkastus 
osaltaan parantanut sisäi- 
sen valvonnan ja riskien- 
hallinnan toimivuutta? Tie-
tääkö johto aiempaa parem-
min, missä sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan puutteet 

Eniten eväitä 
tarvitaan kuitenkin 
vaikuttavuus- 
tavoitteisiin.”

”
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kanssa ei vaaranna riippumattomuutta. 
Säännöllinen keskustelu on pikemminkin 
luontainen paikka tuoda esille sisäisen tar-
kastajan huolia ja tarvittavin osin haastaa 
johtoa sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan toimivuudesta. Kehotankin meitä 
kaikkia sisäisen tarkastuksen ammattilai-
sia olemaan aktiivisesti ja oma-aloittei- 
sesti yhteyksissä ylimpään johtoon, luo- 
maan luontaiset keskustelukanavat ylim- 
pien viranhaltijoiden kanssa, osallistumaan 
johtoryhmien kokouksiin sekä olemaan 
muutoinkin koko ajan kiinnostunut ylimmän 
johdon huolenaiheista. Matkalla 

EU:n ytimeen
Leena Storgårds

Kehittämispäällikkö, 
Tilastokeskus

Hannu Kananen

Sisäisen tarkastuksen päällikkö, 
Tulli
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tusta ja antaa neuvontaa taloudellisesti 
mielekkäille ja kestävää kehitystä tukeville 
investointihankkeille.

Euroopan tilastoviraston (Eurostat) John 
Verrinder ja Tim Allen kertoivat eurooppa-
laisten tilastojen yhdenmukaistamisesta ja 
harmonisoinnista, jota Eurostat kehittää 
yhteistyössä kansallisten tilastoviranomais-
ten kanssa.

Euroopan Parlamentin ja parlamentaarikon 
tehtävistä kertoi meppi Sirpa Pietikäinen.  
Pietikäinen kertoi parlamentin roolista lain- 
säädännön valmistelussa ja lainsäädäntö-
prosessista. Prosessissa tärkeässä osassa 
ovat ns. trilogi-neuvottelut, joissa parla-
mentti, neuvosto ja komissio sovittavat yh-
teen näkemyksiään. 

Komission sisäisestä tarkastuksesta kertoi 
Niina Lehtinen. Sisäinen tarkastus on toi- 
minut komissiossa vuodesta 1989. Nykyi- 
nen sisäisen tarkastuksen organisaatiomalli 
on muodostettu vuonna 2015, jolloin kaikki 
sisäisen tarkastuksen tehtävät keskitettiin  
yhdelle osastolle. Sisäisen tarkastuksen pai- 
nopiste on siirtynyt enemmän tulokselli-

Yhdistys järjesti jäsenilleen perintei- 
sen opintomatkan alkukesästä 2019.  
Nelipäiväisen opintomatkan kohtee-
na olivat EU:n instituutiot. Tavoit- 

teena oli kuulla instituutioiden toiminnas- 
ta ja tehtävistä sekä tutustua EU:ssa toimi-
vien tarkastajien työhön.  Matkalle osallistui  
32 henkilöä, joista 12 henkilöä työskente- 
lee valtiontalouden ulkoisina tarkastajina 
ja loput työskentelevät julkisen hallinnon 
sisäisten tarkastajien tehtävissä. Opinto- 
matka oli hieno tilaisuus verkostoitua, kes- 
kustella kollegoiden kanssa sekä kuulla 
ajankohtaisia asioita EU:sta. 

Matkalla kuulimme pitkän linjan suomalais- 
ten poliitikkojen ja virkamiesten näkemyk- 
siä ja esityksiä. Euroopan tilintarkastustuo- 
mioistuimen tehtäviä ja vastuita esitteli  
Hannu Takkula.  Tilintarkastustuomioistuin 
on Euroopan unionin riippumaton ulkoinen  
tarkastaja, jonka tehtävinä ovat EU:n va- 
rainhoidon kehittäminen, sekä tilivelvollisuu- 
den ja avoimuuden edistäminen kansalais-
ten etujen hyväksi. 

Euroopan investointipankin toiminnasta ker- 
toi Tanja Tanayama. EIP myöntää rahoi- 

suustarkastuksiin, sillä he katsovat, että 
taloustarkastukset kuuluvat pääasiassa tilin-
tarkastustuomioistuimen toimialaan. Sisäi- 
nen tarkastus tekee kuitenkin paljon yhteis-
työtä ulkoisten tarkastajien kanssa.

 Viimeisenä vierailukohteena oli Petoksentor-
juntavirasto (OLAF), jonka toimintaa esitteli 
pääjohtaja Ville Itälä. OLAF (The European 
Anti- Fraud Office) kehittää petostentor-
juntapolitiikkaa ja tutkii EU:n talousarvioon  
kohdistuvia petoksia ja korruptiota sekä 
vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä 
ja EU:n virkamiesten tekemiä virkavirheitä. 
Viraston tehtäviin kuuluu myös petosten eh-
käiseminen ja avustaminen EU:n korruption 
vastaisen politiikan kehittämisessä. 

Iloinen matkaryhmä oli tyytyväinen järjes- 
telyihin, ohjelmaan ja esityksiin. Usea osal-
listuja myös esitti toiveen samankaltaisten 
matkojen järjestämisestä, sillä tälläkin ker-
taa päästiin kuulemaan tärkeiden instituuti- 
oiden puheenvuoroja ja näkemyksiä.  Mat-
kaan osallistujien kokemuksista ja opeista 
julkaistiin matkakertomus, joka jaettiin jäse- 
nistölle syksyllä 2019.

VHT:n matka 6.6.2019 Euroopan  
tilastovirastoon (Eurostat)  © Tuomas Laaksonen
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Kyselyssä nousi kuitenkin esille kaksi mer- 
kittävää kehittämiskohdetta. Ensiksi, kehi- 
tettävää on edelleen siinä, kuinka tietoa 
riskeistä käytetään hyväksi organisaation 
johtamisessa. Virastoissa on panostettu sii-
hen, että riskejä tunnistetaan ja riskienhal-
lintaan liittyviä toimenpiteitä määritellään. 
Kuitenkin riskienhallinta näkyy virastojen 
johtamisjärjestelmissä vain tyydyttävästi.  
Panostukset riskienhallintaan saadaan täy-
simääräisesti hyödynnetyksi organisaation  
johtamisessa, vain jos tieto riskeistä saa- 
daan saumattomasti osaksi organisaation 
johdon tietopohjaa.  
 
Toinen kyselyssä selkeästi esille noussut  
kehittämiskohde valtionhallinnossa on yh- 
teisten riskienhallinnan menettelytapojen 
kehittämien. Lähes kaikki vastaajat pitivät 
hallinnonalatasoisen ja valtioneuvosto- 
tasoisen riskienhallinnan kehittämistä toi- 
vottavana. Myös eduskunta on pitänyt tär- 
keänä valtioneuvostotasoisen riskienhallin- 
nan kehittämistä. Viime aikoina kehittä- 
mispanostusta onkin suunnattu erityisesti 
valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan ke-
hittämiseen tavoitteena löytää yhteisiä me-
nettelytapoja ja edesauttaa siilojen välisen 
koordinaatiota riskienhallinnan kysymyksis-
sä ja siten luoda edellytyksiä vaikuttavam-
malle ja strategisemmalle riskienhallinnalle.

T ietoperustainen päätöksenteko on 
ollut jo vuosikymmeniä keskiössä, 
kun on pyritty löytämään tapoja 
päätöksenteon laadun parantami- 

seksi. Tietoperusteisen päätöksenteon edis- 
täminen asettaa korkean vaatimustason tie- 
tojohtamiselle. Tiedon määrä ja monimuo- 
toisuus edellyttävät toimivia rakenteita niin  
tiedon tuotannon kuin hyväksikäytön näkö- 
kulmasta. Päätöksentekoa tukevan tiedon 
pitää olla oikea-aikaisesti käytettävissä, 
sen tulee olla relevanttia ja monipuolista 
käsiteltävän asian näkökulmasta. Toisaalta 
tietoa on kyettävä arvioimaan analyyttises-
ti, yhdistelemään eri lähteistä saatua tietoa 
ja arvioimaan yhteyksiä ja vaikutuksia mo-
nipuolisesti. 

Samalla kun tietoperustainen päätöksente-
ko on valtavirtaistunut monissa julkisen 
sektorin toimissa, on sen alaa myös pyrit-
ty laajentamaan ja analyyttinen tieto on 
syrjäyttänyt intuitiivisen tiedon uusilla alu- 
eilla. Monimuotoisemmat päätöksenteko- 
tilanteet ja viheliäiset ongelmat korostavat 
entistä strategisempaa tiedon tuotantoa ja 
hyväksikäyttöä. 

Riskienhallinta tuottaa systemaattisesti ke- 
rättyä analysoitua tietoa mahdollisuuksis-
ta ja toiminnan tavoitteita uhkaavista teki-
jöistä. Riskienhallinta on siis osa tiedolla 
johtamisen kokonaisuutta. Niinpä sitä myös 
koskevat samat odotukset kuin muutakin 
johtamisessa ja päätöksenteossa käytet-
tävää tietoa. Vaikuttava ja strateginen ris- 
kienhallinta edellyttää toimivia rakenteita, 
joilla pyritään varmistamaan riskitiedon tuo- 
tanto ja hyödyntäminen.

Onko riskienhallinta valtionhallinnossa on-
nistunut vastaamaan tähän haasteeseen? 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neu- 
vottelukunta selvitti vuonna 2019 riskien- 
hallinnan tilaa valtionhallinnossa. Myön-
teistä on, että suurimmassa osassa viras-
toja riskienhallinta on noussut organisaati-
oiden asialistalle. Virastoissa on hyväksytty 
riskienhallinnan periaatteet ja vastuut on 
määritelty.

Riskienhallinnan 
kehitys valtion- 
hallinnossa
Esko Mustonen

Valtioneuvoston apulaiscontroller,
Valtiovarainministeriö
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käyttöön tilikauden vuosittaisen sulkemisen 
aiemmin käytössä olleen ohjelmakauden lo-
pussa tapahtuvan sulkemisen sijaan. Tästä 
on seurannut hanketarkastusten ajoittumi-
nen käytännössä lyhyeen ja kiireiseen jak-
soon syksyllä, mistä on aiheutunut omat 
haasteensa tarkastusten resursoinnille.

Rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 
2021-2027 on juuri alkamassa. Rakenne- 
rahastohankkeiden tarkastuksen näkökul-
masta kehityssuunta on hankkeissa saavu-
tettujen tulosten painottaminen tositteiden 
tarkastamisen sijaan. Yksinkertaistettujen 
kustannusmallien lisääntyvällä käytöllä pait-
si vähennetään hallinnollista työtä kaikilla 
täytäntöönpanon tasoilla, niin pienennetään 
virheiden määrää. Tulevalla ohjelmakaudel-
la tullaan jäsenmaille myös antamaan mah-
dollisuus käyttää kansallisia hallintomalleja 
rakennerahastohallinnossa sekä vähentää 
tehtävien tarkastusten määrää. Tämä mah-
dollistaa hallinnon yksinkertaistamista, mut-
ta lisää myös riskejä.

Keväällä 2020 iskenyt Covid-19 pandemia 
muutti hetkessä tarkastusten luonnetta. 
Käytännössä helmikuun jälkeen ei ole ollut 
mahdollista tehdä tarkastuksia paikan päällä 
ja sekä järjestelmä- että hanketarkastukset 
onkin suoritettu etänä. Vaikka se onkin tuo- 
nut omat haasteensa tarkastustoimintaan, 
niin toimistolta tai kotoa tehtävät kirjoitus-
pöytätarkastukset saattavat hyvinkin jäädä 
aikaisempaa suuremmaksi osaksi myös  
rakennerahastotarkastuksista. 

Rakennerahastojen 
tarkastukset
Kari Rouvinen 

Tarkastusneuvos, 
Valtiovarainministeriö

Rakennerahastojen käyttöön ja hal-
linnointiin kohdistuvat tarkastukset  
ovat muuttuneet todella paljon Suo- 
men 25-vuotisen Euroopan Unionin 

jäsenyyden aikana. Suomessa kahden en-
simmäisen ohjelmakauden aikana hajau-
tettua hallintomallia tarkastettiin kunkin 
sektoriministeriön toimesta. Ohjelmakautta 
2007-2013 varten perustettiin valtiovarain-
ministeriön valtiovarain controller -toimin-
non yhteyteen tarkastusviranomaisyksikkö, 
joka vastaa keskitetysti rakennerahastojen 
järjestelmä- ja hanketarkastuksista.

Rakennerahastojen tarkastusten muutok-
seen on vaikuttanut kansallisella tasolla 
merkittävästi tietojärjestelmien kehittymi-
nen sekä hallinnon keskittäminen, jonka 
seurauksena tällä hetkellä toteutettavalla 
ohjelmakaudella 2014-2020 yksi hallintovi-
ranomainen vastaa yhden monirahastoisen 
rakennerahasto-ohjelman täytäntöönpanos-
ta. Myös tukea alueellisesti myöntävien ja 
maksavien välittävien toimielimien tehtäviä 
on keskitetty merkittävästi. Prosessien säh-
köistyminen ja hallinnon yksinkertaistami-
nen ovat merkittävästi yhtenäistäneet ja 
tehostaneet prosesseja myös tarkastuksen 
näkökulmasta.

Euroopan komissio on pyrkinyt voimakkaasti 
rakennerahastoihin liittyvän hallinnon ja val-
vonnan yksinkertaistamiseen ja sitä kaut- 
ta vähentämään rahoitettavien hankkeiden  
hallinnollista kuormaa. Keskeisiä element- 
tejä tässä on ollut yksinkertaistetut kustan-
nusmallit, joiden avulla on onnistuttu vä- 
hentämään tarvittavien tositteiden luku- 
määrää. Suomessa näistä on ollut käytössä 
prosenttimääräisinä korvattavien kustan-
nusten lisäksi kertakorvaukset, joissa tuen 
maksaminen ja tarkastukset perustuvat ai- 
noastaan hankkeen ennalta määrätyn tu-
loksen todentamiseen. Lisäksi tarkastuksis-
sa sovelletaan ns. single audit –periaatet-
ta, jolla pyritään vähentämään yksittäisiin 
hankkeisiin kohdistuvia tarkastustoimenpi- 
teitä mm. välttämällä useiden tarkastusten 
kohdentumista samalle hankkeelle. 

Ohjelmakaudella 2014-2020 komissio otti 
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virastoja koskevia asiakokonaisuuksiin kes- 
kittyviä tarkastuksia. Esimerkkeinä useita 
virastoja koskevista suunnitelluista tarkas-
tuksista; virastotarkastukset (arvioitu viras- 
tokohtaisesti keskeistä hallintoa ja siihen 
liittyvää sisäistä valvontaa ja riskienhal-
lintaa), hallinnonalan turvallisuushankinto-
jen tarkastus ja hallinnonalan virastojen tie- 
tosuoja-asetustenmukaisuuden tarkastus. 

Nykyisellään sisäministeriön sisäinen tar-
kastus jakaantuukin kolmeen alueeseen: 
Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen 
tarkastusviranomaistoimintaan, sisäminis-
teriön sisäiseen tarkastukseen ja hallinnon-
alan tarkastukseen. Vaikka EU-varojen tar-
kastustoiminta on kuulunut alusta alkaen 
sisäministeriön sisäisen tarkastuksen teh- 
täviin, niin parhaillaan valmistellaan EU:n 
sisäasioiden rahastojen tarkastusviran- 
omaistoiminnan keskittämistä valtiovarain  
controller-toimintoon rakennerahastojen 
tarkastustoiminnan yhteyteen, kun rahas-
tojen EU lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan.  

Sisäministeriön hallinnonalan tarkastus 
tuottaa lisäarvoa ministeriön johdolle

Sisäministeriön sisäisestä tarkastuksesta 
vastuullisena koen, että koko hallinnon-
ala sisällytettynä sisäministeriön sisäisen 
tarkastuksen työkenttään, pystymme tar-
joamaan enemmän lisäarvoa ja tukea ylim-
mälle johdolle ja vastaamme paremmin 
olennaisiin riskeihin. Hallinnonalan haasteet 
kuitenkin aina ylimmän johdon pöydälle 
ministeriöön valuvat.  

Vaikka hallinnonalan tarkastus ei tilivirasto 
mielessä ole puhdasta sisäistä tarkastusta, 
tarkastuksen ulottaminen koko hallintoon 
tukee ministeriön johdon työtä ja sopii hyvin 
sisäministeriön konserniohjaustapaan. Sisä- 
ministeriön konserniohjausmallissa, minis-
teriö ohjaa, tukee ja edellyttää hallinnon- 
alan virastoilta hyvän hallinnon mukaista  
toimintaa. Tästä esimerkkinä sisäministe- 
riön hallinnonalan sisäisen valvonnan mää- 
räys ja riskienhallintapolitiikka sekä minis-
teriön tarjoamat yhteiset työkalut riskien-
hallinnan ja sisäisen valvonnan arviointien 

Sisäinen tarkastus perustettiin sisä- 
ministeriöön Euroopan unioniin liit-
tymisen jälkimainingeissa, kun alue- 
kehitysrahastotoiminnasta vastuus- 

sa olleen sisäministeriön oli tarve käynnis- 
tää EU-rahoituksen tarkastustoiminta vuon-
na 1995. Tarkastustoimintaa laajennettiin 
ajan myöden EU rahoituksen tarkastukses-
ta sisäisen tarkastuksen perustehtävään eli  
sisäministeriön sisäiseen tarkastukseen  
sisäisen tarkastuksen aloitteesta VHT:n  
virastovierailujen innoittamana.  

Poliisihallinnon haasteiden vierissä minis-
teriön johdon pöydälle valjastettiin sisäinen  
tarkastus tekemään selvitys- ja tarkastus- 
työtä myös poliisihallintoon, joka on sittem-
min laajentunut myös muihin hallinnonalan 
virastoihin. 2010-luvulta alkaen ministeriön 
ja hallinnon haasteita on pyritty sisäisen 
tarkastuksen toiminnassa ennakoimaan ja 
tekemään tarkastuksia suunnitelmallisem-
maksi, eikä siten keskeisin työtapa ole enää 
ad hoc -tarkastukset.

Poliisihallituksen perustamisen jälkeen on  
poliisin sisäinen tarkastus keskitetty sisäisen 
tarkastuksen yksikköön, jossa on työsken-
nellyt 5 - 8 tarkastajaa ja toiminta alue kat-
taa koko poliisihallinnon. Lisäksi sisäminis-
teriön hallinnonalalla on sisäinen tarkastaja 
myös Maahanmuuttovirastossa, 2018 vuo-
desta alkaen. Lisäksi aiemmin itsenäisenä 
virastona toimineessa Haltikissa oli sisäinen 
tarkastaja. Muissa hallinnonalan virastoissa 
ei ole ollut omaa sisäisen tarkastuksen toi-
mintoa. 

Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen 
tehtävät

Sisäministeriön sisäisessä tarkastuksessa 
on työskennellyt kahdesta viiteen henkilöä. 
Sisäministeriön sisäinen tarkastus huomioi 
vuosisuunnittelussaan myös hallinnonalaan 
liittyviä riskejä, virastojen oman sisäisen 
tarkastuksen tehdään yhteistyötä suunnit-
telussa ja tarkastuksessa. Sisäministeriön 
sisäinen tarkastus on tehnyt hallinnon- 
alan virastoihin yksittäisiä virastoja koske-
via kohdennettuja tarkastuksia ja useampia 

Sisäinen tarkastus 
sisäministeriössä
Jyrki Pennanen

Tarkastuspäällikkö, 
Sisäministeriö
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toteuttamiseen. Tarkoituksena on tukea ja  
edesauttaa sisäasiainhallintoa asianmukai- 
seen sisäisen valvonnan kulttuuriin. Hallin- 
nonalan operatiivisen toiminnan vuoksihan 
me ministeriössä olemme ja perustuslain 
68 §:n mukaisesti ministeriön tehtävänä on 
vastata toimialallaan hallinnon asianmukai-
suudesta.

Maailma 
digitalisoituu, 
ja niin tarkastuskin
Mika Halme

Johtava tilintarkastaja,
CISA, CISSP, CRISC, HT, JHT, 
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Vas. Jyrki Pennanen, Markku Saarela, 
Susa Seitala ja Jari Siirola
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tuksessa olennaisempaa on ym-
märtää, että digimaailmassakin 
toiminta perustuu ihmisten teke- 
miin ohjeisiin ja päätöksiin. Ja 
koska ihmiset voivat olla erehty- 
väisiä tai huolimattomia, he voi-
vat tehdä myös (ohjelmointi)virhei- 
tä tai väärinkäytöksiä. Varmentavan 
tarkastuksen tarve ei ole siis vähen-
tynyt digimaailmassakaan, mutta tarkas- 
tusten tekeminen edellyttää tulevaisuudes-
sa yhä enemmän ja yhä parempaa tieto- 
teknistä osaamista.

Oma kiinnostukseni tietotekniikkaan, tieto-
järjestelmiin ja niiden tarkastamiseen alkoi, 
kun halusin tilintarkastuksessa ymmärtää, 
miten paperitositteella näkyvät tiedot ovat 
oikein muodostuneet. En ole tuota päätöstä 
katunut, sillä digimaailma on osoittautunut 
hyvin mielenkiintoiseksi mutta samalla 
haastavaksi, kun tekniikka kehittyy hui- 
maa vauhtia. Suosittelen lämpimästi myös 
muille tarkastajille tutkimusmatkan teke-
mistä mielenkiintoiseen digimaailmaan.

DESI-indeksissä (The Digital Economy and 
Society Index 2020).

Teollisen vallankumouksen tavoin myös 
digitalisaatiovallankumous on aiheuttanut 
ja tulee aiheuttamaan suuria haasteita ih-
misten ja organisaatioiden osaamiselle, kun 
vanhan maailman osaaminen ei enää riitä 
vastaamaan muuttuneen ja nopeutuneen 
toimintaympäristön vaatimuksia. Digimaa-
ilmassa yhä suurempi osa toiminnoista  
tapahtuu tietotekniikan avulla, minkä vuoksi 
myös toimintojen riskit ja kontrollit koskevat 
yhä enemmän tietotekniikkaa ja sen käyt- 
töä. Tarkastus voi olla tällöin hyvinkin 
haasteellista, jos tarkastajalla ei ole riit-
tävää ymmärrystä tietojärjestelmien ja tie-
totekniikan toiminnasta, riskeistä ja kont- 
rolleista ja siitä, miten tietotekniikkaa voi 
hyödyntää tarkastuksessa esim. datan 
analysoinnissa tai vakiomuotoisten tehtävi-
en automatisoinnissa (esim. täsmäytykset).

Vaikka tietotekniikka perustuukin digitekno-
logiaan, tarkastajan ei tarvitse välttämättä 
olla kuitenkaan tekniikkaguru. Teknisestä 
osaamisesta on toki hyötyä, mutta tarkas-

T ietojenkäsittelyssä on koettu vain 
yhden ihmissukupolven aikana mul- 
listus, jota pidetään suurempana 
kuin teollista vallankumousta. Eräät 

toimialat ovat jo kokeneet digitalisaatioval-
lankumouksen vaikutukset, kun esim. ra-
hoitus-, matkustus- ja musiikkipalvelualo-
jen toimintaympäristöt ovat nykyään aivan 
toiset kuin vielä vuosituhannen vaihteessa. 
Digitalisaatio tulee lopulta vaikuttamaan 
lähes kaikkeen toimintaan, koska tehok-
kuushyötyjen vuoksi kaikki mikä voidaan 
digitalisoida, tullaan myös digitalisoimaan.

Digitalisaatio on muuttanut myös valtion-
hallinnon tarkastuksen toimintaympäristöä, 
joka on täysin erilainen kuin aloittaessani 
tarkastajauraani haparoivin askelin vuositu-
hannen vaihteessa. Tuolloin tilintarkastusta 
tehtiin vielä pääosin paperimaailmassa toi- 
mistolla tai tarkastuskohteessa, kun taas 
nykyään tarkastusaineistot ja -dokumentit 
ovat suurimmaksi osaksi digitaalisia ja tar-
kastusta voi tehdä melko hyvin myös etänä. 
Suomessa tapahtunut digiloikka on ollut 
maailman kärkitasoa, mistä on osoituksena  
mm. ensimmäinen sija viimeisimmässä  

-- kaikki mikä voidaan 
digitalisoida, tullaan 
myös digitalisoimaan.”
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Valtakunnan 
Hienointa 
Tarkastusyhteistyötä
Klaus Krokfors 

Johtava tilintarkastaja,  
Valtiontalouden tarkastusvirasto

novalmiiksi vuonna 2005. Tämän jälkeenkin 
VTV-läiset ovat kunnostautuneet yhdistyk-
sen vaativissa dokumentointitehtävissä.

Puheenjohtajien vuorotteluperiaatteesta tin- 
gittiin, kun havaittiin, miten palavasielui- 
nen ikiliikkuja Martti Kiviranta hoiti teh-
tävää Seppo Akselinmäen jälkeen. Martin 
kausi kestikin vuodesta 1996 vuoteen 2005. 
Suomen tultua EU:n jäseneksi oli mahdol- 
lista saada valtiovarainministeriöltä rahaa 
koulutusmatkoihin, ja niinpä Martti järjesti 
matkanjohtajana VHT:n jäsenille monta an-
toisaa matkaa eri puolille Eurooppaa. Myös 
muut koulutustilaisuudet ja virastovierailut 
olivat menestys. Hallituksen tehtävänä oli 
varmistaa tapahtumien sisällön laadukkuus. 
Siinä onnistuttiin loistavasti. Martin kanssa 
kirjoitimme myös Helsingin Sanomiin kir-
joituksen, jossa vaadittiin Valtiontalouden 
tarkastusvirastoa eduskunnan yhteyteen.

Vuonna 2006 minut valittiin VHT:n puheen-
johtajaksi. Toimin tehtävässä vuoteen 2010 
asti. Pidimme edelleen kiinni perinteistä. Yksi 
niistä oli varovainen budjetointi ja toinen se, 
että pikkujoulut toteutetaan laadukkaasti ja 
niin, että kaikki halukkaat mahtuvat mu-
kaan nauttimaan mukavasta ja arvokkaasta 
seurasta, ohjelmasta ja tarjoiluista.

Syksyn JUTTA-seminaarit yhteistyössä mui-
den tarkastajayhdistysten kanssa ovat 
olleet varsin onnistuneita. Ne eivät kuiten-
kaan ole aina olleet JUTTA-nimisiä. Alun  
perin kyse oli JUHTA-seminaareista, mutta 
tuo nimi viittasi mielestäni harhaanjohtavas-
ti tietoturva-asioihin. Siksi ehdotin nimen- 
muutosta, ja syntyi JUTTA-seminaari. Kuka-
pa olisi uskonut, että myöhemmin meillä on 
valtiovarainministerinä Jutta! Ja kun sisar- 
yhdistyksemme JHTT-yhdistys (Julkishallin- 

Olen ollut pitkään mukana Valtion-
hallinnon tarkastajat ry:n eli VHT:n 
toiminnassa. Jo opiskeluaikoina 
huomasin, että puurtamisen ohel-

la tarvitaan vapaamuotoista vaan ei kuiten-
kaan holtitonta draivia. Niinpä hakeuduin 
jo silloin fiksujen, aktiivisten ja sosiaalisten 
opiskelukavereiden porukoihin. 

Sama jatkui työelämässä. Olin mukana 
käynnistämässä valtakunnallisen urheilu-
järjestön toimintaa ja koin sen valtavan 
kasvun taloudenhoitajana. Hiukan myöhem-
min tarkastajayhdistykset olivat vastaava 
raikas tuulahdus arjen tekemisen ohessa. 
Tultuani valituksi VHT:n hallitukseen sain 
nähdä, mitä on aito sisäisen ja ulkoisen tar-
kastuksen yhteistyö. Samassa konsernissa-
han me teemme työtä. Keskinäinen kunnioi-
tus on näkynyt siinä, että puheenjohtaja on 
valittu muutaman vuoden välein vuorotellen 
VTV:stä ja sisäisen tarkastuksen puolelta.

Yllätyin saamastani arvostuksesta, kun mi-
nut valittiin heti mukaan tultuani vuonna 
1997 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. 
Muutaman vuoden jälkeen halusin kuiten-
kin kiinnittää huomiota yhdistyksen asia-
kirjahallintoon ja siirryin sihteeriksi. Siitä 
on ollut paljon hyötyä, sillä tietotekniikan 
ja Internetin kehittymisen myötä viilatuis-
ta pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista 
ja toimintakertomuksista sekä asiakirjojen 
säilyttämisen ratkaisuista on ollut paljon 
hyötyä eri yhteyksissä. 

Sihteerin työ on tunnetusti rankkaa ja vas-
tuullista. Vuodet 1999 -2003 riittivät minulle 
siinä tehtävässä. Saimme houkuteltua toi- 
sen VTV-läisen ”koukkuun”: Johanna Kormu  
suostui ja hoiti tehtävää pitkään. Jonna  
myös kokosi VHT:n 20-vuotishistoriikin pai- 
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non ja -talouden tilintarkastajat ry) lak-
kautettiin, tein parhaani, jotta VHT saisi 
sille kuuluvan osan lakkautusvaroista, jotka  
olivat menossa muualle. On myös ollut hie-
noa toimia edeltäjäni lailla emerituksena 
vuosikokousten puheenjohtajana.

Oma huippuhetkeni VHT:ssä oli yhdistyksen 
25-vuotisjuhla, joka järjestettiin arvokkaasti 
eduskunnan lisärakennuksessa 18.10.2010. 
Toimintakertomuksen mukaan tilaisuuteen 
osallistui 73 jäsentä. Tilaisuudessa puhuivat 
eduskunnan puhemies Sauli Niinistö, pää- 
sihteeri Seppo Tiitinen, tarkastusvaliokun-
nan puheenjohtaja Matti Ahde ja hallinto-
johtaja Pertti Rauhio. Puhemies Niinistö sai 
tilaisuudesta muistoksi VHT:n standaarin.

Klasu hyvässä seurassa

Muistelmia 
puheenjohtaja- ja 
hallituskaudeltani 
VHT:ssä
Martti Kiviranta

Ex-puheenjohtaja

Tultuani valituksi VHT:n 
hallitukseen sain nähdä, 
mitä on aito sisäisen ja 
ulkoisen tarkastuksen 
yhteistyö.”

”
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Yhdistyksen toiminta vilkastui ja moni- 
puolistui entisestään. Olipa eräänä vuonna  
joka kuukausi yksi tapahtuma/tilaisuus 
jäsenistölle kesään asti. Kollegojen tapaa- 
miset ovat olleet virkistäviä ja mukavia.  
VHT:n aktiivinen toiminta yhdisti meitä 
kaikkia osallistumaan niihin..

Koulutustoiminta on ollut hyvin vilkasta, 
monipuolista ja laajentunut. Yhdistyksellä 
on vuodesta 1998 lähtien ollut koulutus- 
yhteistyökumppaneita. Puheenjohtajakau- 
dellani meillä oli 7 yhteistyökumppania, joi-
den kanssa saimme sovittua jäsenillemme 
monipuolista koulutusta jopa superedulli-
seen VHT-hintaan.
 
Kevätseminaareja järjestettiin pääosin 
EU-jäsenmaihin. Kun Suomi liittyi EU:hun v. 
1995, silloin tapahtui yhdistyksen vuosittain 
järjestämien kevätseminaarien kohdistami-
sessa suunnanmuutos. Kun miniteriöitten 
tarkastajina  suoritamme EU-varojen tar-
kastuksia, meille oli tärkeää saada tietää mi-
ten muissa EU-maissa on järjestetty EU- ja 
kansallisten varojen organisointi, valvonta 
ja tarkastus. Niinpä esitin hallitukselle, että 
seuraavat kevätseminaarit kohdistetaan  
pääosaltaan EU-maihin. Esitykseni hyväk- 
syttiin yksimielisesti ja jouduinkin järjes- 
tämään ja vetämään opintomatkan jo ke- 
väällä 1995 Brysseliin ja Luxemburgiin ja 
tämän jälkeen muihin EU-maihin. Hallitus-
kautenani (1994-2008) seminaareja pidet-
tiin  15 kpl ja Jutta-seminaareja 3 kpl eli yht 
18 seminaaria, joista olin matkanjohtajana 
14 seminaarissa.. Kaikki seminaarit olivat 
antoisia ja hyödyllisiä. 

Jäsenmäärässä tapahtui kasvua. Tul-
tuani hallitukseen v. 1994 yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli vajaat 140. 
Sen jälkeen jäsenmäärä kasvoi ja 
2000-luvulla jäseniä oli jopa lähes 
220. Jäsenmäärän kasvu osoit- 
ti selvästi sen, että VHT yhdistää 
meitä kaikkia ja se tarjoaa moni- 
puolista toimintaa, joita me tarvit-
semme. 

jäsentilaisuuksia,  virastovierailuja, kevät- 
seminaareja sekä pikkujoulun jne. Tultuani 
puheen-johtajaksi 1997 otimme rohkeasti 
kaikki tiedotusvälineiden vaikutuskanavat 
käyttöömme. Niinpä kannanottojamme, kir-
joituksia, julkilausumia ja haastatteluja on 
julkaistu useissa valtakunnan päälehdissä 
jopa lehtien etusivuilla. Esimerkkinä Hel-
singin Sanomissa oli kirjoituksemme Val-
tiontalouden tarkastusvirasto eduskunnan 
yhteyteen. Tarkastusvirasto siirtyikin edus- 
kunnan yhteydessä toimivaksi itsenäiseksi 
virastoksi vuoden 2001 alusta alkaen. Yh-
distys on siis rohkeasti ja voimakkaasti vai-
kuttanut kannanotoillaan, aloitteillaan ja jul- 
kilausumillaan päättäjiin päin.

Olen ollut  VHT:n jäsenenä 25 vuotta,  
josta hallituksessa 15 vuotta (1994 
- 2008). Yhdistyksen puheenjohta-
jana olen ollut 9 vuotta vuosina 

1997-2005. Olen siis ollut kaikkein pisimmän  
ajan puheenjohtajana yhdistyksen 35-vuo-
tishistoriassa. Tämä aika hallituksessa on 
ollut minulle hyvin rikasta aikaa, on ollut 
suuri ilo tehdä yhdessä töitä yhdistyksen 
jäsenten hyväksi.

Mitä yhdistys on saanut toiminnallaan 
aikaan?

Kaikki vaikutuskanavat otettiin käyttöömme. 
Perinteisesti  vuosittain järjestettiin useita 

-- on ollut suuri ilo 
tehdä yhdessä töitä 
yhdistyksen jäsenten 
hyväksi. ”

”
VHT matkalla Oslossa v. 2002 Martti 
Kivirannan (keskellä) johdolla
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Historian 
havinaa

• Pohdintaa atk-tarkastuksesta vuodelta 1978 

• Arvailua elektronisen tietojen käsittelyn  
kehittymisestä vuodelta 1961

4. MITEN TARKASTUSYKSIKtlN ATK-TUNTEMUSTA
VOIDAAN LISATA

Ylolsontl otlaon slsl\lnon tarkastus ei ole enniittiinyt sopeutua atk-teknolo
olon nopeaan kehltykseen, joten yritysten tarkastusyksikoissii kaivataan 
ldpol\stl ja nopeasti atk-tarkastuksessa tarvittavaa tietoa. 
Tilanteen korjaamiseksi on tarjolla liihinnii seuraavat keinot: 
- Atk-asiantuntijoista koulutetaan sisiiisiii tarkastajia
- Sisaisille tarkastajille opetetaan atk-tietoutta ja atk-tarkastusta
- Sisaisiii tarkastajia koulutetaan atk-tarkastukseen, mutta tarkastajakun-

taa lisiiksi tiiydennetiian yhdellii tai useammalla atk-asiantuntijalla
- Pestataan ja koulutetaan henkiloitii nimenomaan atk-tarkastajiksi
Kaikkia em. menetelmiii on varmasti kokeiltu. The Institute of Internal
Auditors toimeenpani yritysten atk-kiiyttiiytymisestii maailmanlaajuisen tut
kimuksen, jonka toteutti Stanford Research Institute. Tutkimus valmistui
viime vuonna ja siitii ilmeni mm.
- ettii sisiiisen tarkastajan koulutus atk-tarkastajaksi vaatii runsaasti aikaa

ja varoja, 
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- ettii laheskaan kaikilla sisiiisilla tarkastajilla ei ole motivaatiota tyosken
nella atk:hon liittyvien asioiden parissa,

- ettii atk-asiantuntijoiden siirtarninen tarkastustehtaviin usein sotkee
heidan urasuunnitelmiaan, koska heidan paras myyntivalttinsa- atk-tun
temus - on vaarassa vanhentua, ellei kiinteii yhteistyo atk-henkiloston
kanssa jatku.

Parhaaksi rnenetelmiiksi tutkimuksessa katsottiin perehdyttaa osa sisaisis
l ta tarkastajista atk:hon ja taydentaa tarkastajakuntaa muutamalla atk-asi. 

antuntijalla yrityksen omasta atk-yksikostii.. Miiiirii.ajan kuluttua atk-asian 
tuntija palaa yksikkoonsii., josta toinen tulee hii.nen tilalleen - jalleen 
miiiiraajaksi. 
Edella kuvattua "parasta menetelmiia" voitaneen kayttaii. vain suurehkoissa 
yrityksissii. Nii.htavasti sillii. todella voidaan valttiiii urakehitykseen liittyviii 
ongelmia, koska se tarjoaa seka atk-asiantuntijoille ettii. sisii.isille tarkastajil
le mahdollisuuksia kokemuspiirinsa laajentamiseen. 
Em. tutkimus antoi myos tulokseksi, ettei jokaisesta sisiiisesta tarkastajasta 
ole tarkoituksenmukaista yrittiiii tehda atk-tarkastajaa. Parempi on tarkas
tajakunnasta valita sellaisia henkiloita, joilla on riittavii.sti halua ja kiinnos
tusta tyoskennella atk:n parissa ja muodostaa heistii eriiii.nlainen ydinjouk
ko. Tama ryhmii. voi tarvittaessa antaa tukea muille tarkastajille ja kannus
taa heitiikin perehtymaan atk-tarkastukseen. 
Jos yrityksessa, jossa tietojenkii.sittely merkittii.vasti perustuu atk: n kayt
toon, on vain muutama sisainen tarkastaja, tuskin yksikaiin heista voi 
jiitliiytya kokonaan atk:n ulkopuolelle. Tietysti tii.lloinkin on jiirkevaa vain 
sopivimmat henkilot kouluttaa varsinaisiksi atk-tarkastajiksi, mutta "tieto
koneen ymparillii. tarkastamista" - esirn. atk:n tulosteiden tutkimista- tulee 
yleensii. kaikkien osalle. 
Atk:n merkityksen kasvulle ei ole loppua niikyvissa. Siksi sisiiisen tarkasta
jankin tulisi niihda atk omassa tyossiiii.n kannustavana haasteena eikii 
pelottavana peikkona. 
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ELEKTRONINEN TIETOJEN KASITTELY 

Konttoriteknillisten apuvcilineiden 
kehitys on viime vuosina avannut 
aivan uusia mahdollisuuksia suurten 
tietojenkcisittelytehtcivien suoritta mi
seksi. Puhutaan konttorien vallan
kumouksesta - siitci, etta konttori
organisaatio on nyt uuden aikakau
den kynnyksellci. Kuinka paljon tas
sci on percia ja kuinka paljon siina 
on alkuinnostuksen savyttamaa aja
tuslentoa, jciak66n tassa arvioimat
ta. Todettakoon vain, ettci kun ko
neellistamiskausi teollisuudessa jos
kus 150 vuotta sitten alkoi, soi sekin 
pion juhlavan nimen ,,teollinen val
lankumous", siitci huolimatta, ettci 
sen alku oli kaukana vallankumouk
selle ominaisesta alkupurkauksesta, 
noususta ja pyscihtyrnisesta tietylle 
tasolle. Talia hetkellcihcin voirnme 
todeta, ettci tcima teollinen vallan
kumous on juuri nyt automaattisen 
tuotantoprosessin ohjauksen astues
sa nciyttcimolle ehka voimakkaim
millaan ja tavoittelemassa tahcinas
tisen olemassaolonsa jyrkinta kehi
tyskaarta. 

Oli miten oli, perustellusti voimme 
todeta ainakin, ettci koneellista
minen toimistoty6n piirissci on ollut 
teollisuuden tuotantopuolen koneel
listamista melkoisesti hitaampaa ja 
ettci viime vuosiin asti tasoero nai
den valilla on kasvamistaan kasva
nut. Tata ilmentoci mm. voimakas 
ja jatkuva toimistohenkilokunnan 
kasvu, joka yleismaailmallisesti on 
ollut havaittavissa. (Esim. Yhdysval
loissa on todettu konttorihenkil6-
kunnan kasvaneen viimeisten 10
vuoden aikana n. 50 %, kun teolli-

fi456/fll/l, 7 

suushenkiloston kokonaislisciys vas
taavana aikana on ollut vain 6 %.) 
Lisciantyvci tarve saada entisl·o 
enemmcin tietoja seka seikkapercii
sempia ja nopeampia raportteja ja 
analyyseja perusaineistosta on ai
heuttanut, etta tyydyttcivien teknil
listen ratkaisujen puuttuessa on tciy
tynyt turvautua henkil6kunnan liscia
miseen. Nykypaiviin asti on tietoja 
rekisteroitaessa, lajiteltaessa, ver
tailtaessa, laskettaessa, kirjoitet
taessa tai muuten kasiteltciessci ty6 
jouduttu suorittamaan joko kcisin 
tai erilaisia perinteellisici koneita 
hyvciksi kciyttcien, jotka nekin ovat 
vaatineet runsaasti kasinsuoritetta
via ty6vaiheita. Kirjoitus-, lasku-, kir
janpito- ja reikcikorttikoneet ovat ol
leet keskeisimpia tcihcinastisista ,,tie
tojenkcisittelykoneista". Nyt nciyt
taa tilanne kuitenkin 0Je,1an ratkai
sevasti muuttumassa. 

Julkisen sanan palstoilla, ammatti
lehdist6ssa ja konttorivcien keskus
teluissakin vilahtaa yho useammin 
tietoja uusista, ennen aavistamatto
mia mahdollisuuksia tarjoavista ko
neista. ETK, ATK, EDP, IDP ovat ly
hennyksia, jotka alkavat kuulua 
kiinteasti ajankuvaan. Kun lienee 
ilmeista, ettci kovinkaan useilla ei 
ole ollut tilaisuutta syventyci nciihin 
uusiin menete!miin ja kun toisaalta 
kuitenkin tulevaisuudessa ne ilmei
sesti tulevat koskettamaan tavalla 
tai toisella moniakin varsin lciheises
ti, lienee paikallaan, ettci R-muistion 
valityksellci nain tietouttamme lisa
ten kypsyttelemme itsecimme entistci 
vastaanottavammiksi näille uusille 
menetelmille. 
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Kasite IDP on noista uusista tieto
jenkasittelyyn liittyvisto nimityksista 
laajasisoltoisin, IDP on lyhennys 
englantilaisista sanoista Integrated 
Data Processing. Yleisesti hyvaksyt
tya suomenkielista vastinetta talla 
kasitteella ei viela ole. ,,Yhtenais
tetty tietojenkasittely" on eras ja 
tuskin kaikkein huonoin suomennos
ehdotus. Perusajatuksena tassa in
tegroidussa tietojenkasittelyssa on 
oivallus, etta konttorityo perustuu 
varsin suurelta osalta samojen tie
tojen (kirjain- ja numerotietojen) 
toistuvaan kaytt66n ja muokkauk
seen. Konttority6n rationalisoimis
mielessa on siis pyrittava siihen, etto 
kukin tieto joutuu mikcili mahdollis
ta vain kerran manuaaliseen kosit
telyyn. Toman yhteydessa se meka
nisoidaan (rekister6idaan) niin, etto 
taman jolkeinen ko. tiedon kasittely 
voi tapahtua aina automaattisesti 
(koneellisestil. lntegroidun tietojen
kasittelyn toteuttaminen edellyttaa 
siis, 

l. etta mekanisoidaan jatkoka
sittelyssa tarvittavat tiedot nii
den alkulahteella

2. etta on kaytettavissa sellaisia
koneita, jotka pystyvat luke
maan ,,mekanisoituja" tietoja

3. etta koko toimintayksikon tie
tojenkosittely on jarjestetty ta
man saman menetelman mu
kaisesti.

lntegroitu tietojenkasittely ei sinansa 
edellyta kovin monimutkaista kont
torikonekantaa, vaan se voidaan

toteuttaa pienemmissakin puitteissa 
eri lasku-, kirjanpito-, kirjoitus- ym. 
koneiden avulla edellyttaen, etta 
nama koneet on varustettu laitteilla, 
joiden avulla ne pystyvat ,,ymmar
tamaon" toisiaan. Yleisempana ko
neiden yhteisena kielena on kaytet
ty reikakirjoitusta. Reikakirjoitus voi 
olla tehty kapealle nauhalle, jota 
sanotaan r e  i k a n a uh a k s  i tai 
jonkin kortin muotoisen kartongin 
reunoihin, jolloin kyseessa on re i
k a r e  u n a k o r  t t i, tai sitten maa
ratyn mittaiselle kartongille, r e  i k 6-
k o r t  i 11 e. Muina mahdollisuuk
sina mainittakoon m a g  n e e  t t i
n a u h  a t, joissa reikakirjoitus on 
korvottu mognetisoidulla pistekoo
dimenetelmalla seka numerosuo
jauskoneiden tekstia jossoin maarin 
muistuttava magneettikirjoitus, joko 
on seka koneen etta ihmisen sellai
senaan luettavissa jo jota USA: ssa 
on etenkin pankkilaitosten piirissa 
menestyksellisesti kaytetty. Viime ai
koina on myos kehitetty loitteita, 
jotko pystyvat lukemaan tavallista 
konekirjoitustekstiakin. 

IDP-menetelmaan liittyy usein 
eraanlaisena huipentumana EDP 
(Electronic Data Processing) eli suo
meksi ETK (elektroninen tietojenka
sittely), misso elektronisia tietoko
neita kayttaen perusaineistosta rat
kotaan yhdella ainoallo aineiston 
lapikaynnilla kokonaisia problee
maryhmia. 



lisaksi 34 % tutkii intensiivisesti 
ETK-koneiden kayttomahdollisuuk
sia toimintojensa rationalisoimisek
si. Kaikkiaan lienee maailmassa 
tietokoneita asennettu tai tilattu 
tahan mennessa noin 15 000-
20 000 kpl. Maara tu lee lahivuo
sina erittain jyrkasti nousemaan, 
silla useat pientietokoneet ovat 
tehneet mahdolliseksi myos keski
kokoisten yritysten ja laitosten 
siirtymisen ETK-tekniikkaan. Tata 
mahdollisuutta tullaan myos ilmei
sesti laajasti kayttamaan hyvaksi. 
Pohjoismaissa on kehitys ETK
sovellutusten alalla myos ollut ri
peaa. Kaikkiaan lienee Pohjois
maihin, Suomi mukaan lukien, 
asennettu ja tilattu noin 150 ko
netta, joista yli 150 milj. rnarkan 
hintaisia suurkoneita vahan toista
kymmenta kappaletta. Myos julki
nen talous on Pohjoismaissa, kuten 
muuallakin, kiinteasti mukana kehi
tyksen kulussa ja suurkoneiden 
osalta jopa eraanlaisena tienviitoit
tajana. Tanskassa mm. on vast
ikaa n perustettu valtion ja kuntien 
yhteinen suurkeskus. Norjassa puo
lustuslaitoksella, tilastollisella paa
toimistolla, Bergenin ja Oslon yli
opistolla, ilmatieteellisella keskus
laitoksella ja valtionrautateilla on 
jo, tai niille on tilattu, omat ko
neensa. Ruotsissa puolustuslaitok
selle on tilattu kaksi suurta ja kak
si pienta konetta. Lisaksi mm. ti-
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lastollisella paatoimistolla on suur
kone ja valtionrautateilla ja Tuk
holman verovirastolla keskisuuret 
tietokoneensa. Meilla Suomessa on 
talla hetkella asennettu kymmen
kunta ETK-konetta, joiden joukos
sa ovat suurimpina Kansanelake
laitoksen ia Postisaastopankin ko
neet. Maahamme tilattujen uusien 
ETK-koneiden maara lienee noin 
20 kappaletta. 

Lopuksi voimme todeta, etta ETK
tekniikka on konttorienkin piirissa 
aloittanut esiinmarssinsa. Uusi mer
kittava askel on otettu tietojenka
sittelytyossa. Kaikista innostavista 
ja ylistavista kirjoituksista ja pu
heista huolimatta on kuitenkin syy
ta muistaa, etta itse tietokone sel
laisenaan ei ratkaise mite.ion ongel
mia, vaan etta onnistunut tulos on 
saavutettovissa vain suunnitteluun, 
ohjelmointiin, henkilokunnan koulu
tukseen ja ylimenokauden organi
sointiin uhrattujen riittavien tyopa
nosten kautta. ETK-tekniikkaan siir
tymisessa ei ale kysymys yksin
omaan uudentyyppisen koneen 
kayttoonotosta, vaan ennen kaik
kea kokonaan uuden tyomentel
man suunnittelusta ja toimeenpa
nosta, menetelman, joka etenkin 
kaupallisissa ja hallinnollisissa so
vellutuksissa useimmiten poikkeaa 
varsin ratkaisevasti ennen ko ko
neiden tuloa kaytossa olleesta. 

Lyhyen, vähän yli kymmenvuotisen 
olemassaolonsa aikana ovat tieto-
koneet saavuttaneet jo erittäin 
keskeisen aseman konttoriteknil-
listen välineiden joukossa. Niin 
maantieteellisen levinneisyytensä ja 
lukumääräisen paljoutensa kuin 
käyttökohteittensa monipuolisuuden 
puolesta voidaan niiden katsoa 
muodostuneen eräiksi tärkeimmiksi 
suurten tietoaineistojen käsittelyvä-
lineiksi. Mainittakoon, että konei-
den suurimmassa käyttäjä- ja val-
mistusmaassa USA:ssa ETK-konei-
den myyntiarvo oli vuonna 1960 n. 
224 mrd. markkaa ja että myynnin 
arvellaan vuonna 1965 nousevan 
aina 650 mrd. markkaan. Todetta-
koon myös, että USA:n suurista ja 
keskisuurista yrityksistä tämän vuo-
den alussa käytti näitä koneita hy-
väksi ainakin jossain muodossa 
4%, minkä lisäksi ainakin 9 % 
tulee kuluvan vuoden kuluessa ot-
tamaan   ne   käytäntöön.   Näidenkin

ETK-koneiden kaytt66noton muka
naan tuomia etuja tarkasteltaessa 
voidaan ensimma1sena seikkana 
mainita t a  Io u d e  11 i s  u u s. Kun 
on kysymys suurten tehtavaaluei
den mekanisoimisesta, nayttaa tie
tokoneiden kaytto tuovan ajanmit
taan mukanaan melkoisia tyo- ja 
kustannussaastoja. Useimmiten nai
den koneiden kaytossa saavute
taan edut kuitenkin toisella taholla, 
nimittain siina, etta ETK-koneet 
pystyvat n o p e  a s  t i  ja v a r
m a s  ti hankkimaan seka y k s  i
t y i s k o h t a i s t a t i e t o a etta 
y I e i s  k a t  s a u k s  i a sangen laa
jastakin aineistosta. Voidaankin 
sanoa, etta ETK-menetelman kayt-
to luo entisiin koneellistamismah
dollisuuksiin verrattuna 

- pa rem man, ajankohtaisem
man ja varmemman tilan
nekuvan seka nopeam
man toimintavalmiuden,
koska se antaa

enemman tietoja 
tarkoituksenmukaisempia tie
toja 
nopeampia tietoja 

- tila-, henkilokunta- ja kus
tannussaastoja

- selvemman organisaation
ja tehokkaammat tyome
netelmat

Lyhyen, vahan yli kymmenvuotisen 
olemassaolonsa aikana ovat tieto
koneet saavuttaneet jo erittain 
keskeisen aseman konttoriteknillis
ten valineiden joukossa. Niin 
maantieteellisen levinneisyytensa ja 
lukumaaraisen paljoutensa kuin 
kayttokohteittensa monipuolisuuden 
puolesta voidaan niiden katsoa 
muodostuneen eraiksi tarkeimmiksi 
suurten tietoaineistojen kasittelyva
lineiksi. Moinittakoon, etta konei
den suurimmassa kayttaja- ja val
mistusmoassa USA: ssa ETK-konei
den myyntiarvo oli vuonna 1960 n 
224 mrd. markkaa ja etta myynnin 
arvellaan vuonna 1965 nousevan 
aino 650 mrd. morkkaon. Todetta
koon myos, etta USA: n suurista ja 
keskisuurista yrityksista taman vuo
den alussa kaytti naita koneita hy
vaksi ainakin jossain muodosso 
44 %, minka lisaksi ainakin 9 % 
tulee kuluvon vuoden kuluesso ot
tamaan ne kaytant66n. Naidenkin 
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Mika Halme
jäsenrekisterivastaava
jäsen 2017 – 

Hannu Kananen
koulutusvastaava
jäsen 2018 – 

Leena Storgårds
tiedotusvastaava
jäsen 2018 – 

Olavi Voutilainen
puheenjohtaja 
jäsen 2015 –

Jyrki Pennanen
varapuheenjohtaja 
jäsen 2012 –

Jani Leinonen
sihteeri
jäsen 2015 –

Ritva Weckström 
talousvastaava
jäsen 2010 – 

Vas. Jyrki Pennanen, Leena Storgårds, Ritva Weckström,  
Olavi Voutilainen, Hannu Kananen, Mika Halme ja Jani Leinonen

 © Janica Lönn

VALTIONHALLINNON TARKASTAJAT RY
35-VUOTISJUHLAJULKAISU 4746

Valtionhallinnon 
tarkastajat ry:n 
hallitus 2020



VALTIONHALLINNON TARKASTAJAT RY
35-VUOTISJUHLAJULKAISU


