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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Kulutta-
javalituslautakunnan tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että Kuluttajavalituslautakun-
nalle. Tarkastuksen ovat suorittaneet tarkastajat Helena Rantanen ja 
Aila Suhonen ja valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut kuluttajavalituslautakunnan tilinpäätök-
seen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä kos-
kevien 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. Tilinpää-
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tösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu talousar-
vioasetuksen 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 tilinpää-
töstietojen perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen selvittämiseksi sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus 
olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Kuluttajavalituslautakunnalla 
ei ole maksullista toimintaa. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa on esitetty valitusten käsittelyajat, 
päätettyjen valitusten määrä ja lopputuotteen kustannus vuosilta 
1997 - 2000 sekä valitusten kokonaismäärä ja suoritteen kustannus 
vuosilta 1992 – 2000. Esitetyt tiedot on laskettu käytettyjen toimin-
tamenojen loppusummasta, joten ne eivät sisällä pääomakustannuk-
sia. Näiden osuus ei kuitenkaan ole olennainen. Laskentaan ei 
myöskään sisälly talousarviosta maksettavat taloushallinnon kulut 
eikä harjoittelijoiden ja työllistettyjen henkilöiden kulut. Esitettyjä kä-
sittelyaika-, suorite- ja kustannustietoja voidaan pitää luotettavina ja 
riittävinä. Ministeriön hyväksymien vaikuttavuustavoitteiden ja orga-
nisaation toimivuustavoitteiden toteumaraportointia on syytä jatkossa 
kehittää. 

Tiliviraston koko ja ensimmäinen tilivirastovuosi huomioon ottaen tu-
loksellisuuden laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti hoidet-
tuna. Laskentatoimen järjestelyjä kustannustietojen kattavuuden 
osalta on syytä täydentää. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen yhteydessä sekä hankintojen ja palkkojen 
toimintaketjujen tarkastuksissa. 

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa.  

Taloussääntö tulee saattaa vastaamaan talousarvioasetuksen muu-
tosta.  
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN NOU-
DATTAMINEN 

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

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Tarkastaja    Aila Suhonen 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja 
 Valtiokonttori 
 
 


