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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Etelä-
Suomen lääninhallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus anne-
taan sekä sisäasiainministeriölle että Etelä-Suomen lääninhallituksel-
le. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Puukko-
Manninen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkä-
nen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Etelä-Suomen lääninhallituksen tilinpää-
tökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muu-
hun laskentatoimeen, 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. 
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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.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa laskentatointa 
on tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu läänin poliisitoi-
men suorite- ja kustannustietojen sekä maksullisen toiminnan kan-
nattavuustietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen. Tu-
loksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu 
kokonaisuutena. 

Tarkastetut läänin poliisitoimen suorite- ja kustannustiedot sekä 
maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on tarkastuk-
sessa todettu luotettaviksi. 

Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvät kaikki tarvittavat kustannusvastaa-
vuuslaskelmat. Esitettyjä tuloksellisuustietoja ei kuitenkaan  kokonai-
suutena voida pitää riittävinä. Erityisesti lääninhallituksen oman toi-
minnan suorite-, tuottavuus- ja taloudellisuustiedot kattavat edellisien 
vuosien tapaan vain osan toiminnasta. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut läänin polii-
sitoimeen. Tarkastetuilla alueilla laskentatointa voidaan pitää asian-
mukaisesti hoidettuna ja järjestettynä. Poliisitoimen tunnuslukujen ja 
mittareiden valtakunnallinen kehitystyö on käynniste tty.  
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä sisäisen va l-
vonnan virastokohtaisen ohjeistuksen osalta. 

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. Sisäisen 
valvonnan ohjeistuksen eräät puutteellisuudet on saatettu viraston 
tietoon ja korjattaviksi. 

 

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   Hanna Puukko-Manninen 
 

 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Etelä-Suomen läänin maaherra 
 Lääninhallinnon yhteistyöryhmä / SM 
 Valtiokonttori 
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