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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Polii-
siammattikorkeakoulun tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä sisäasiainministeriölle että Poliisiammattikorkeakoululle. Tar-
kastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen ja si-
tä on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Poliisiammattikorkeakoulun 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.  
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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 kustannusvastaavuuslaskelman si-
sältöä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelma olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Ministeriö ei ole asettanut tilivirastolle tuottavuus- eikä taloudellisuus-
tavoitteita. Toimintakertomuksessa on esitetty tulosalueittaisten suo-
rite- ja nettomenotietojen ohella tunnuslukuja toiminnan tuottavuuden 
ja taloudellisuuden kehityksestä lähinnä koulutuksen tulosalueen 
osalta. Esitettyjen tietojen luotettavuutta heikentävät työaikakirjanpi-
don puutteet ja kustannusten sijasta esitetyt nettomenopohjaiset lu-
vut. Toimintakertomukseen sisältyvän vaikuttavuutta kuvaavan osion 
tietojen oikeellisuutta ei ole voitu todentaa tilintarkastuksellisin kei-
noin.  

Esitettyjä tuloksellisuustietoja ei voida pitää riittävinä. Varsinkin tut-
kimuksen ja kehittämistyön sekä hallinnon tulosalueiden tulokselli-
suuden kuvausta tulee lisätä. Vähimmäistietona tulisi esittää suorite-, 
kustannus- ja henkilötyövuositiedot kolmelta vuodelta olennaiset 
toiminta-alueet kattaen. 

Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvän kustannusvastaavuuslaskelman 
mukaan maksullisen toiminnan tuotot koostuivat liiketaloudellisista 
suoritteista ja olivat 0,286 milj. mk. Kustannusvastaavuuslaskelmaa 
voidaan pitää pääosin luotettavana, vaikkakin henkilökustannusten 
kohdentaminen perustuu osin arvioon. 

Poliisiammattikorkeakoulun tulee järjestää työaikakirjanpito asian-
mukaisesti ja muutoinkin huolehtia laskentatoimen kehittämisestä 
niin, että toimintakertomuksessa voidaan esittää edellä kuvatut tu-
losalueittaiset vähimmäistiedot vuosittain. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä sisäisen va l-
vonnan virastokohtaisen ohjeistuksen osalta. 

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. Sisäisen 
valvonnan ohjeistuksen eräät puutteellisuudet on saatettu viraston 
tietoon ja korjattaviksi. 

 

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   Hanna Puukko-Manninen 
 

 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Poliisiammattikorkeakoulun rehtori 
 Poliisioppilaitosten hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
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