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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Elintarvi-
keviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä kaup-
pa- ja teollisuusministeriölle että Elintarvikevirastolle. Tarkastuksen 
on suorittanut ylitarkastaja Aila Aalto-Setälä ja sitä on valvonut tar-
kastuspäällikkö Marjatta Kimmonen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Elintarvikeviraston tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien 
keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perusta-
na olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen sel-
vittämiseksi, ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osil-
taan oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  
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Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjeste ttynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen sisältöä ja esittämistapaa sekä tilinpää-
töstietojen perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen selvittämiseksi sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus 
olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tuloksellisuuden kuvauk-
sessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tuloksellisuuden kuvaus käsittää pääpiirteissään tiliviraston suorite-
määrien kuvauksen ja niiden vertailun edellisen vuoden vastaaviin 
tietoihin. Esitetyt luvut ovat suoritemääriä, joita ei ole suhteute ttu 
käytettyihin resursseihin. Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tiliviras-
ton menot palkka- ja muihin menoihin eriteltynä. Palkkamenojen ja-
kautuminen eri tehtäväalueille on suoritettu arvioitujen työtuntien pe-
rusteella. Tilinpäätökseen sisältyy laajahko vaikuttavuutta kuvaava 
osio, jonka oikeellisuutta ei ole voitu todentaa tilintarkastuksellisin 
keinoin.   

Esitettyjä suoritemääriä voidaan pitää luotettavina, mutta niitä ei voi-
da pitää tuloksellisuuden kannalta riittävinä. Tiliviraston tulisi esittää 
vähimmäisvaatimusten mukaiset suorite- ja kustannustiedot tehtävit-
täin tai tulosalueittain edellisiin vuosiin verrattuna.  

Tuloksellisuuden kuvauksen perustana olevaa laskentatointa ei voi-
da pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. Elintarvikeviras-
ton tulisi ensi tilassa järjestää työaikakirjanpitonsa asianmukaisesti ja 
muutoinkin huolehtia laskentatoimensa järjestämisestä niin, että se 
antaa luotettavat ja riittävät tiedot viraston toiminnasta. 

Ministeriö ei ole asettanut tilivirastolle tuottavuus- eikä taloudellisuus-
tavoitteita.  

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä kirjanpidon ja 
maksuliikkeen toimintoketjun tarkastuksen yhteydessä. 
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Sisäisessä valvonnassa on tarkastuksen perusteella tullut esiin tulo-
jen asiallisessa tarkastuksessa ja hyväksymisessä puutteita, jotka on 
syytä korjata ensi tilassa.  

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja   Aila Aalto-Setälä 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Elintarvikeviraston johtaja 
 Elintarvikeviraston johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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