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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Kilpailu-
viraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä kauppa- 
ja teollisuusministeriölle että Kilpailuvirastolle. Tarkastuksen on suo-
rittanut ylitarkastaja Hilkka Sirén ja valvonut tarkastuspäällikkö Mark-
ku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti, ja se on kohdistunut Kilpailuviraston tilinpäätökseen, tilinpää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten 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 tava lla. 

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 sisältöä ja esittämistapaa sekä sen pe-
rustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajatusti.  

Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen oikeellisuuteen olen-
naisuus huomioon ottaen ja kohdistunut kirjanpidon perusteella an-
nettuihin tietoihin, esitettyihin tehtäväalueittaisiin ja koko virastoa 
koskeviin kustannustietoihin.  Tilinpäätösasiakirjassa esitetään tulok-
sellisuuden kuvauksena tietoja vaikuttavuudesta, usealta vuodelta 
tietoja suoritteista ja käsittelyajoista sekä kustannustietoja kahdelta  
vuodelta muutosprosentteineen.  

Tarkastetut tuloksellisuustiedot on tarkastuksessa todettu luotetta-
viksi. 

Kilpailuvirastolla ei ole velvollisuutta laatia kustannusvastaavuuslas-
kelmaa, koska sen maksullisen toiminnan tulot ovat vähäiset.   

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvi-
oitu kokonaisuutena ja tietoja voidaan pitää riittävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen perustana olevaa laskentatointa voi-
daan pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna.    
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän joh-
don eräiden viranhoitotapojen menettelyjen tarkastuksen yhteydes-
sä.  Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa.  

Taloussääntö ja sisäisen tarkastuksen ohjesääntö tulee tarkistaa 
vastaamaan talousarvioasetuksen vaatimuksia.  

 
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   Hilkka Sirén 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Kilpailuviraston ylijohtaja 
 Valtiokonttori 
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