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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Patentti- 
ja rekisterihallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hilkka Sirén ja  
valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Patentti- ja rekisterihallituksen 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 riski-
analyysiin perustuen. 



 
 
 
 
 
 

2 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteumalaskel-
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 näiden perustana olevaa laskentatointa 
on tarkastettu rajatusti.  Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen 
oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut kirjanpi-
don perusteella annettuihin tietoihin sekä esitettyihin kustannustie-
toihin. Viraston sisäinen tarkastus on tarkastanut tuottavuus- ja ta-
loudellisuustietoja. 

Tarkastetut tuloksellisuustiedot on tilivuonna käytössä olevilla las-
kentaperusteilla todettu tarkastuksessa luotettaviksi.  

Virasto esittää tilinpäätösasiakirjassa tuloksellisuuden kuvauksena 
tietoja vaikuttavuudesta, käsittelyajoista, tuottavuudesta, taloudelli-
suudesta, kannattavuudesta sekä tietoja suoritemääristä ja kustan-
nuksista kolmelta vuodelta muutosprosentteineen. Esitettyjä tuloksel-
lisuustietoja voidaan pitää riittävinä.  

Kustannusvastaavuuslaskelmista on tarkastettu koko virastoa kos-
keva laskelma. Tarkastettu laskelma sisältää luotettavat ja riittävät 
tiedot.   

Pääosin julkisoikeudellisista suoritteista koostuvasta maksullisesta  
toiminnasta kertyi koko virastosta laaditun kustannusvastaavuuslas-
kelman mukaan tuloja 171 milj.mk, ja kustannusten vähentämisen 
jälkeen ylijäämä on 4,8 milj.mk.  Talousarviossa on budjetoitu noin 
15,7 milj.mk:n suuruinen alijäämä.  Mikäli yhteiskuntapoliittisin perus-
tein hinnoiteltavien yhdistysrekisterin tulojen (2,6 milj.mk) ja kustan-
nusten (10,9 milj.mk) vaikutus eliminoidaan, muodostuu koko viras-
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toa kuvaavan kustannusvastaavuuslaskelman ylijäämäksi 13,1  
milj.mk ( 7,7 % tuotoista). 

Tulosyksiköittäistä ylijäämää syntyi eniten tavaramerkkiyksikössä. 
Yksikön erillistuotot koostuivat lähes kokonaan julkisoikeudellisista 
suoritteista ja olivat 30,5 milj.mk.  Ylijäämä on 11,5 milj. mk ( 37,5 % 
tuotoista).  Yksikkö on ollut ylijäämäinen myös vuosina 1997-1999.  
Julkisoikeudelliset suoritteet tulisi hinnoitella omakustannusarvon 
mukaisesti, joten hinnoitteluperusteita on aiheellista tarkistaa.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajatusti kirjanpidon ja 
kustannusten tarkastamisen yhteydessä.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän joh-
don eräiden viranhoitotapojen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan puutteita on tullut esiin virka-auton ajopäivämer-
kinnöissä.  

Ajantasaistettu taloussääntö on tullut voimaan 1.6.2000 alkaen, mut-
ta se ei vielä sisällä talousarvioasetuksen muutoksen  263/2000 
edellyttämiä asiakokonaisuuksia.  

Sisäinen tarkastus on toiminut taloussäännön edellyttämällä tavalla. 
Asetus 263/2000  edellyttää sisäisen tarkastuksen ohjesäännön 
vahvistamista. 

Syksyllä 1999 on virastossa tehty ennakkoperintään ja arvonlisäve-
rotukseen kohdistunut verotarkastus alkaen verovuodesta 1993.  Ve-
rokonsultoinnista aiheutuneita meno ja sisältyy vuoden 2000 kirjanpi-
toon arvonlisävero mukaan lukien 236.680 mk. Vuosia 1995-1998 
koskeva lopullinen verotarkastuskertomus ei vielä ole valmistunut.   

Poliisitutkinta, joka koskee toimitilojen vuokrausta vuonna 1995 sekä 
eräitä pääjohtajan viran hoitoon kuuluvia toimia, on vielä käynnissä. 
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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 
 Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja 
 Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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