
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Telekopio 
PL1119  Annankatu 44  (09) 228 541  (09) 2285 4250 
00101 HELSINKI  00100 HELSINKI 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 81/53/01 
 
 5.6.2001    

 

       
        
        

     
     
     
     
     

Sisäasiainministeriö  

     
        
        
        
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 
2000 
 
 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Länsi-
Suomen lääninhallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus anne-
taan sekä sisäasiainministeriölle että Länsi-Suomen lääninhallituk-
selle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Martti Stenman ja sitä 
on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Länsi-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.  

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi olennaisilta osiltaan säännösten mukaisesti. 
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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 sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti. Tarkastusta on kohdennettu lääninhallituksen, 
poliisin ja maistraattien suorite- ja kustannus- sekä maksullisen toi-
minnan tietojen oikeellisuuteen. Tuloksellisuuden kuvauksessa esi-
tettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tarkastetut tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaavuuslaskelmat on 
tarkastuksessa todettu luotettaviksi pienin pääosin työaikakirjanpidon 
puutteita koskevin varauksin. Maistraattien uusi työaikakirjanpitojä r-
jestelmä on otettu käyttöön vuonna 2000, poliisin työaikakirjanpito on 
selkeytynyt vuonna 2001 ja lääninhallituksen työaikakirjanpitoa ja 
maksullista toimintaa on ilmoitettu kehitettävän koko lääninhallinto-
kentässä vuonna 2001. Länsi-Suomen lääninhallituksen maksullisen 
toiminnan kehittämissuunnitelma valmistui 17.1.2001. 

Esitettyjä tietoja voidaan pitää oleellisilta osin riittävinä. Seurattavien 
suoritteiden määrää on perusteltua kasvattaa ja niitä täsmentää yh-
denmukaisesti eri lääninhallituksissa. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut lääninhalli-
tuksen laskentatoimeen yleispiirteisesti. Tarkastetuilla alueilla las-
kentatointa voidaan pitää olennaisilta osin asianmukaisesti järjeste t-
tynä ja hoidettuna. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissa ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän joh-
don eräisiin viranhoitotapoihin kohdistuneessa tarkastuksessa. 

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. 



 
 
 
 
 
 

3 

 

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   Martti Stenman 

 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Länsi-Suomen lääninhallituksen maaherra 
 Lääninhallitusten yhteistyöryhmä 
 Valtiokonttori 
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