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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Poliisi-
koulun tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta rkas-
tuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäasiain-
ministeriölle että Poliisikoululle. Tarkastuksen on suorittanut ta rkas-
taja Mika Limola ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki 
Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Poliisikoulun tilinpäätökseen, tilinpäätöstie-
tojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, si-
säiseen 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 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. Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen oi-
keellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut suorite- ja 
kustannustietoihin. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen 
riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Esitettyjä suoritetietoja voidaan pitää luotettavina ja riittävinä.  

Kustannustietoina on esitetty oppilasvalinnan ja koulutettavapäivän 
hinta. Näiden tietojen luotettavuutta heikentää niiden pohjautuminen 
menoperusteiseen laskentaan.      

Poliisikoulun taloudellisuudesta ja tuottavuudesta saataisiin parempi 
käsitys jos eri tulosalueiden suoritemääriä verrattaisiin esimerkiksi 
kustannusten ja henkilötyövuosien kehitykseen. 

Tilinpäätöksessä esitettyjä kustannusvastaavuuslaskelmia voidaan 
pitää riittävinä mutta ei luotettavina, koska laskelmiin sisältyvät hen-
kilöstökustannukset perustuvat arvioon ja yhteiskustannukset puut-
tuvat niistä täysin. 

Ministeriö ei ole asettanut maksulliselle toiminnalle tulostavoitetta. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimi ei ole täysin talousarvioasetuksen 55 
§:n edellyttämällä tasolla, koska se ei tarkastetuilta osiltaan pysty 
tuottamaan luotettavasti kustannuslaskennan edellyttämiä tietoja.  
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu ja tarkastettu laskentatoimen ja tili n-
päätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä tilivirastotehtävien hoitami-
sessa käytettävän taloushallinnon tietojärjestelmän osalta. Näiden 
osalta ei mainittuja laskentatoimen puutteita lukuunottamatta ole 
olennaista huomautettavaa. 

 

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 
 

Tarkastaja    Mika Limola 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Poliisikoulun johtaja 
 Poliisioppilaitosten hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
 


