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Tarkastusjulkaisut 9/2021–8/2022

Eduskunnalle annettavat kertomukset

K 20/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021
K 22/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle:    
  Finanssi politiikan valvonnan raportti 2021
K 4/2022 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaali -   
  rahoituksen valvonnasta  vuoden 2021 kuntavaaleissa
K 5/2022 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puolue-   
  rahoituksen valvonnasta 2021
K 20/2022 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion 
  vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Tilintarkastuskertomukset hallinnonaloittain

Valtion tilinpäätös

D/574/04.08.01/2021 Valtion tilinpäätös

Tasavallan presidentin kanslia

D/553/04.08.01/2021 Tasavallan presidentin kanslia

Valtioneuvoston kanslia

D/566/04.08.01/2021 Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriön hallinnonala

D/560/04.08.01/2021 Ulkoministeriö

Oikeusministeriön hallinnonala

D/536/04.08.01/2021 Oikeusministeriö
D/537/04.08.01/2021 Oikeusrekisterikeskus
D/545/04.08.01/2021 Rikosseuraamuslaitos
D/524/04.08.01/2021 Syyttäjälaitos
D/557/04.08.01/2021 Tuomioistuinlaitos
D/561/04.08.01/2021 Ulosottolaitos

https://vuosikertomus2021.vtv.fi/
https://www.vtv.fi/julkaisut/finanssipolitiikan-valvonnan-raportti-2021/
https://www.vtv.fi/julkaisut/finanssipolitiikan-valvonnan-raportti-2021/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kertomus-vaalirahoituksen-valvonnasta-vuoden-2021-kuntavaaleissa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kertomus-vaalirahoituksen-valvonnasta-vuoden-2021-kuntavaaleissa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kertomus-eduskunnalle-puoluerahoituksen-valvonnasta-2021/
https://www.vtv.fi/julkaisut/kertomus-eduskunnalle-puoluerahoituksen-valvonnasta-2021/
https://www.vtv.fi/julkaisut/erilliskertomus-valtion-vuoden-2021-tilinpaatoksen-ja-hallituksen-vuosikertomuksen-tarkastuksesta/
https://www.vtv.fi/julkaisut/erilliskertomus-valtion-vuoden-2021-tilinpaatoksen-ja-hallituksen-vuosikertomuksen-tarkastuksesta/
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtionhallinnon-tilintarkastuskertomukset-vuodelta-2021/
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtion-tilinpaatos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Tasavallan-presidentin-kanslia.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtioneuvoston-kanslia.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Ulkoministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Oikeusministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Oikeusrekisterikeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Rikosseuraamuslaitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Syyttajalaitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Tuomioistuinlaitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Ulosottolaitos.pdf
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Sisäministeriön hallinnonala

D/547/04.08.01/2021 Sisäministeriö
D/514/04.08.01/2021 Hätäkeskuslaitos
D/534/04.08.01/2021 Maahanmuuttovirasto
D/519/04.08.01/2021 Pelastusopisto
D/541/04.08.01/2021 Poliisihallitus
D/544/04.08.01/2021 Rajavartiolaitos
D/522/04.08.01/2021 Suojelupoliisi

Puolustusministeriön hallinnonala

D/542/04.08.01/2020 Puolustusministeriö
D/1080/04.08.01/2020 Puolustushallinnon rakennuslaitos 
D/543/04.08.01/2020 Puolustusvoimat

Valtiovarainministeriön hallinnonala

D/567/04.08.01/2021 Valtiovarainministeriö 
D/510/04.08.01/2021 Ahvenanmaan valtionvirasto
D/525/04.08.01/2021 Digi- ja väestötietovirasto
D/527/04.08.01/2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
D/440/04.08.01/2021 Rahoitusvakausvirasto
D/555/04.08.01/2021 Tilastokeskus
D/556/04.08.01/2021 Tulli
D/562/04.08.01/2021 Valtiokonttori
D/563/04.08.01/2021 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
D/564/04.08.01/2021 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
D/565/04.08.01/2021 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 
D/568/04.08.01/2021 Verohallinto

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

D/538/04.08.01/2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
D/515/04.08.01/2021 Kansallisarkisto
D/518/04.08.01/2021 Museovirasto
D/539/04.08.01/2021 Opetushallitus
D/549/04.08.01/2021 Suomen Akatemia
D/523/04.08.01/2021 Suomenlinnan hoitokunta

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

D/533/04.08.01/2021 Maa- ja metsätalousministeriö 
D/532/04.08.01/2021 Luonnonvarakeskus
D/535/04.08.01/2021 Maanmittauslaitos
D/546/04.08.01/2021 Ruokavirasto

https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Sisaministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Hatakeskuslaitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Maahanmuuttovirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Pelastusopisto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Poliisihallitus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Rajavartiolaitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Suojelupoliisi.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Puolustusministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Puolustusvoimat.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtiovarainministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Ahvenanmaan-valtionvirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Digi-ja-vaestotietovirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Etela-Suomen-aluehallintovirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Rahoitusvakausvirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Tilastokeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Tulli.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtiokonttori.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtion-taloudellinen-tutkimuskeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtion-talous-ja-henkilostohallinnon-palvelukeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtion-tieto-ja-viestintatekniikkakeskus-Valtori.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Verohallinto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Opetus-ja-kulttuuriministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Kansallisarkisto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Museovirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Opetushallitus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Suomen-Akatemia.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Suomenlinnan-hoitokunta.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Maa-ja-metsatalousministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Luonnonvarakeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Maanmittauslaitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Ruokavirasto.pdf
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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

D/530/04.08.01/2021 Liikenne- ja viestintäministeriö 
D/528/04.08.01/2021 Ilmatieteen laitos
D/531/04.08.01/2021 Liikenne- ja viestintävirasto
D/569/04.08.01/2021 Väylävirasto

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

D/559/04.08.01/2021 Työ- ja elinkeinoministeriö
D/526/04.08.01/2021 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
D/512/04.08.01/2021 Energiavirasto
D/513/04.08.01/2021 Geologian tutkimuskeskus 
D/529/04.08.01/2021 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 
D/516/04.08.01/2021 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
D/540/04.08.01/2021 Patentti- ja rekisterihallitus 
D/558/04.08.01/2021 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

D/548/04.08.01/2021 Sosiaali- ja terveysministeriö
D/517/04.08.01/2021 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
D/520/04.08.01/2021 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
D/521/04.08.01/2021 Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
D/551/04.08.01/2021 Säteilyturvakeskus
D/554/04.08.01/2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ympäristöministeriön hallinnonala

D/570/04.08.01/2021 Ympäristöministeriö
D/511/04.08.01/2021 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
D/550/04.08.01/2021 Suomen ympäristökeskus

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

D/571/04.08.01/2021 Palosuojelurahasto
D/572/04.08.01/2021 Valtion televisio- ja radiorahasto
D/573/04.08.01/2021 Öljysuojarahasto

Yhteenvetoraportit

11/2021   Yhteenvetoraportti: Vuoden 2020 tilintarkastukset 
8/2022   Yhteenvetoraportti: Vuoden 2021 tilintarkastukset 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Liikenne-ja-viestintaministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Ilmatieteen-laitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Liikenne-ja-viestintavirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Vaylavirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Tyo-ja-elinkeinoministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-ELY-keskusten-ja-TE-toimistojen-kehittamis-ja-hallintokeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Energiavirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Geologian-tutkimuskeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Innovaatiorahoituskeskus-Business-Finland.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Kilpailu-ja-kuluttajavirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Patentti-ja-rekisterihallitus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Turvallisuus-ja-kemikaalivirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Sosiaali-ja-terveysministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Laakealan-turvallisuus-ja-kehittamiskeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Sosiaali-ja-terveysalan-lupa-ja-valvontavirasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Sosiaaliturva-asioiden-muutoksenhakulautakunta.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Sateilyturvakeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/05/VTV-Tilintarkastus-2021-Ymparistoministerio.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Asumisen-rahoitus-ja-kehittamiskeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Suomen-ymparistokeskus.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/03/VTV-Tilintarkastus-2021-Palosuojelurahasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/03/VTV-Tilintarkastus-2021-Valtion-televisio-ja-radiorahasto.pdf
https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/03/VTV-Tilintarkastus-2021-Oljysuojarahasto.pdf
https://www.vtv.fi/julkaisut/vuoden-2020-tilintarkastukset-yhteenvetoraportti/
https://www.vtv.fi/julkaisut/yhteenvetoraportti-vuoden-2021-tilintarkastukset/
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Laillisuustarkastuskertomukset ja jälkiseurantaraportit hallinnonaloittain

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

13/2021   Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien     
  kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa

Valtiovarainministeriön hallinnonala

15/2021   Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitus toiminnan rahoituslähteenä

Jälkiseurantaraportit

11/2020  Talousarvion yhtenäisyys

Finanssipolitiikan tarkastuskertomukset 
Jälkiseurantaraportit

6/2018   Kuntatalouden ohjaus
19/2018  Veromuutosten ja verotukien vaikutusarvioinnit
16/2019  Julkisen talouden kestävyysarviot talouspolitiikan tietoperustassa

Finanssipolitiikan valvonnan arviot

Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, kevät 2022

Tuloksellisuustarkastuskertomukset ja jälkiseurantaraportit hallinnonaloittain

Valtioneuvoston kanslia

Jälkiseurantaraportit

13/2019  Biotalous hallituksen kärkihankkeena – kärkihankerahoituksen  kokonaisuus
15/2019  Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt

Sisäministeriön hallinnonala 

Jälkiseurantaraportit

5/2019  Poliisin liikennevalvonta
10/2019  Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa

https://www.vtv.fi/julkaisut/koronaepidemian-johdosta-myonnetyt-suorat-yritystuet/
https://www.vtv.fi/julkaisut/koronaepidemian-johdosta-myonnetyt-suorat-yritystuet/
https://www.vtv.fi/julkaisut/budjettitalouden-sisainen-yhteisrahoitus-toiminnan-rahoituslahteena/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-talousarvion-yhtenaisyys/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-kuntatalouden-ohjaus/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-veromuutosten-ja-verotukien-vaikutusarvioinnit/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-julkisen-talouden-kestavyysarviot-talouspolitiikan-tietoperustassa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/finanssipolitiikan-valvonnan-arvio-julkisen-talouden-hoidosta-kevat-2022/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-biotalous-hallituksen-karkihankkeena-teema/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-kehittamishankkeiden-hyvat-kaytannot/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-kansalaisturvallisuus-muuttuvassa-toimintaymparistossa-teema/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-kansalaisturvallisuus-muuttuvassa-toimintaymparistossa-teema/
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Valtiovarainministeriön hallinnonala

4/2022   Organisaatiofuusiot
5/2022   Osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit valtiolla – Valtion ohjaus
6/2022   Osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit valtiolla – Virastojen toiminta

Jälkiseurantaraportit

15/2017   Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus
16/2017   Kybersuojauksen järjestäminen ( jatkoseuranta)
4/2019   Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat 
12/2019  Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen
3/2020   Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisin - 
  ratkaisumekanismia
5/2020   Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

2/2022   Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 2010-luvulla

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Jälkiseurantaraportit

1/2018   Metsähallituksen toiminta valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa
1/2019   Biotalous hallituksen kärkihankkeena – Maatilatalouden kehittämis-  
  rahaston Makeran lisärahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

3/2022   Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla
7/2022   Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Jälkiseurantaraportit

3/2017   Yritysten investointien edistäminen: Kokonaisarviointi 
4/2017   Yritysten investointien edistäminen: Neljän toimialan näkökulma
8/2018   Yrittäjäkoulutus osana ammatillista työvoimakoulutusta
15/2018   Kotoutumiskoulutus
17/2018   Valtioneuvoston biotalousstrategian valmistelu
2/2019   Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – Cleantech-hankintojen    
  toteuttaminen 
3/2019   Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä – Cleantech-hankintojen   
   kehittäminen julkishallinnossa

https://www.vtv.fi/julkaisut/organisaatiofuusiot/
https://www.vtv.fi/julkaisut/osaamisen-kehittaminen-ja-rekrytoinnit-valtion-ohjaus/
https://www.vtv.fi/julkaisut/osaamisen-kehittaminen-ja-rekrytoinnit-valtiolla-virastojen-toiminta/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-sahkoisten-palvelujen-toimintavarmuuden-ohjaus/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportin-taydennys-kybersuojauksen-jarjestaminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-keskitetyt-ict-palvelut-ja-hankinnat/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-avoin-tieto-ja-viranomaistiedon-hyodyntaminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-rahoitusvakausviraston-toiminta-osana-pankkiunionin-yhteista-kriisinratkaisumekanismia/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-rahoitusvakausviraston-toiminta-osana-pankkiunionin-yhteista-kriisinratkaisumekanismia/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-valtion-omaisuuden-elinkaaren-hallinta-koneet-ja-laitteet/
https://www.vtv.fi/julkaisut/opintotukiuudistusten-tuloksellisuus-2010-luvulla/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-metsahallituksen-toiminta-valtion-maa-ja-vesiomaisuuden-hallinnassa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-biotalous-hallituksen-karkihankkeena-teema/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-biotalous-hallituksen-karkihankkeena-teema/
https://www.vtv.fi/julkaisut/tutkimustiedon-hyodyntamisen-hallinta-liiketoiminnassa-terveysalalla/
https://www.vtv.fi/julkaisut/alueiden-elinkeinoelaman-kasvun-ja-kilpailukyvyn-edistaminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-yritysten-investointien-edistaminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-yritysten-investointien-edistaminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-yrittajakoulutus-osana-ammatillista-tyovoimakoulutusta/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-kotoutumiskoulutus/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-biotalous-hallituksen-karkihankkeena-teema/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-valtio-cleantech-hankintojen-edistajana/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-valtio-cleantech-hankintojen-edistajana/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-valtio-cleantech-hankintojen-edistajana/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-valtio-cleantech-hankintojen-edistajana/
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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

14/2021   Kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano

Jälkiseurantaraportit

11/2017  Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa
9/2018  Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa

Monilajitarkastuskertomukset

12/2021   Valtion velanhallinta
1/2022   Valtion eläkejärjestelmä ja valtion vastuut muissa eläkejärjestelmissä
9/2022   Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset – Hallinnoinnin  
  asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset

Selvitykset

1/2021   Työperäisen maahanmuuton kannustimet ja esteet – Katsaus   
  kirjallisuuteen ja politiikkatoimiin

Jälkiseurantaraportit

3/2017   Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen  
  koulu terveyden huollossa
3/2018  Viranomaisyhteistyö – erityisesti sisäministeriön hallinnonalalla (selvitys)

Muistiot

14.10.2021 Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit ja tehtävät hyvinvointialue-  
  konsernissa sekä sisäisen valvonnan järjestäminen

https://www.vtv.fi/julkaisut/kannustinloukkujen-purkamisen-valmistelu-ja-toimeenpano/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-paljon-palveluja-tarvitsevat-ja-kayttavat-asiakkaat-perusterveydenhuollossa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-lasten-ja-perheiden-mielenterveyden-tukeminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-velanhallinta-2/
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-elakejarjestelma-ja-valtion-vastuut-muissa-elakejarjestelmissa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/rahapelitoiminnan-tuotoista-myonnetyt-avustukset/
https://www.vtv.fi/julkaisut/rahapelitoiminnan-tuotoista-myonnetyt-avustukset/
https://www.vtv.fi/julkaisut/selvitys-tyoperaisen-maahanmuuton-kannustimet-ja-esteet-katsaus-kirjallisuuteen-ja-politiikkatoimiin/
https://www.vtv.fi/julkaisut/selvitys-tyoperaisen-maahanmuuton-kannustimet-ja-esteet-katsaus-kirjallisuuteen-ja-politiikkatoimiin/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-lasten-ja-perheiden-mielenterveyden-tukeminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseurantaraportti-lasten-ja-perheiden-mielenterveyden-tukeminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/jalkiseuranta-kansalaisturvallisuus-muuttuvassa-toimintaymparistossa-teema/
https://www.vtv.fi/julkaisut/muistio-tarkastus-ja-arviointitoimijoiden-roolit-ja-tehtavat-hyvinvointialuekonsernissa-seka-sisaisen-valvonnan-jarjestaminen/
https://www.vtv.fi/julkaisut/muistio-tarkastus-ja-arviointitoimijoiden-roolit-ja-tehtavat-hyvinvointialuekonsernissa-seka-sisaisen-valvonnan-jarjestaminen/
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