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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin 
lääninhallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän 
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä si-
säasiainministeriölle että Lapin lääninhallitukselle. Tarkastuksen on 
suorittanut ylitarkastaja, JHTT Erkki Niemelä ja sitä on valvonut 
tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Lapin lääninhallituksen tilinpäätökseen, ti-
linpäätöstietojen 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. 
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty talousarvion toteutumalaskelman 
tarkastelu talousarvioasetuksen mukaisesti.  

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna lukuun ottamatta 
eräitä maksullisen palvelutoiminnan tulokirjauksia. Liikekirjanpidossa 
ja siitä johdetussa tuotto- ja kululaskelmassa on kirjattu julkisoikeu-
dellisista suoritteista saatuihin tuloihin 856 tmk, vaikka ne olisi tullut 
kirjata liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista saatuihin tuloihin.   

  

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa on tarkastettu rajatusti. Tarkastus on koh-
dennettu esitettyjen tietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomioon 
ottaen ja kohdistunut lääninhallituksen ja maistraattien suorite - ja 
kustannustietoihin. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen 
riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tarkastetut suoritetiedot on tarkastuksessa todettu luotettaviksi. 
Maistraattien toiminnasta esitettyjä tuloksellisuustietoja voidaan pitää 
luotettavina. Lääninhallituksen toiminnasta esitettyjen kustannustie-
tojen luotettavuutta heikentää laskennan taustalla oleviin työaikatie-
toihin sisältyvä arvionvaraisuus.  

Tilinpäätösasiakirjassa esitettyjä tuloksellisuustietoja voidaan muu-
ten pitää riittävinä, mutta lääninhallituksen toimintaa kuvaavat suori-
tetiedot kattavat vain noin kolmanneksen lääninhallituksen toimin-
nasta.  

Kustannusvastaavuuslaskelmista on tarkastettu lääninhallituksen ja 
maistraattien kustannusvastaavuuslaskelmat. Lääninhallituksen 
maksullisesta toiminnasta esitetyt kustannusvastaavuuslaskelmat si-
sältävät suoritetun tarkastuksen perusteella luotettavat ja riittävät 
tiedot.  

Maistraattien väestötietojärjestelmän liiketaloudellisia suoritteita kos-
kevan kustannusvastaavuuslaskelman mukaan tuotot olivat 988 tmk, 
kustannukset 1.237 tmk ja alijäämää 249 tmk. Laskelmasta puuttuu 
kuitenkin tuottoja 319 tmk ja erilliskustannuksia 135 tmk. Puuttuvat 
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erät huomioiden alijäämäksi muodostuu 66 tmk. Muilta osin maist-
raattien maksullisesta toiminnasta esitetyt kustannusvastaavuuslas-
kelmat sisältävät luotettavat ja riittävät tiedot. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajatusti kirjanpidon ta r-
kastamisen yhteydessä. Lisäksi tarkastus on kohdistunut työaikatie-
tojen seurantaan maistraateissa. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan maistraattien osalta pitää 
asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. Lääninhallituksen tulok-
sellisuuden kuvauksen perustana oleva laskentatoimi ei taloudelli-
suutta ja tuottavuutta koskevien tietojen taikka niitä vastaavien suori-
te- ja kustannustietojen seuraamisen kannalta ole riittävän kattavaa. 
Tuloksellisuuden laskentatoimen kehittämistyötä tulee lääninhallituk-
sessa edelleen jatkaa talousarviolain 16 §:ssä ja talousarvioasetuk-
sen 55 §:ssä edellytetyllä tavalla. Erityisesti työaikakirjanpitoa tulee 
kehittää. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi on tutus-
tuttu taloushallinnon tehtäväjärjestelyihin Tornion kihlakunnanviras-
tossa ja Kemin kihlakunnanviraston maistraatissa sekä rakennera-
hastoasioiden hallintaan ja menettelyihin Lapin lääninhallituksessa.  

Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin joitakin sisäiseen ohjeistuk-
seen liittyviä puutteita, joiden osalta Lapin lääninhallitus on ryhtynyt 
asianmukaisiin toimenpiteisiin.  

Talousarviolain 24b §:ssä viraston johdolle asetettu asianmukaisen 
ja riittävän sisäisen valvonnan järjestämisvelvoite muodostaa laajan 
asiakokonaisuuden sisältäen menettelytavat sekä koko tiliviraston 
hallinto- ja raportointijärjestelmän. Suoritetun tarkastuksen yhteydes-
sä on todettu eräitä maksulliseen toimintaan liittyviä virheellisiä tulo-
kirjauksia. Nämä ja edellä mainitut kustannusvastaavuuslaskelmiin 
liittyvät puutteellisuudet ovat estettävissä, joten laskentatoimen toi-
mivuuteen tilivirastossa tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

    



 
 
 
 
 
 

4 

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, JHTT  Erkki Niemelä 
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