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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolus-
tushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodel-
ta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus an-
netaan sekä Puolustusministeriölle että Puolustushallinnon raken-
nuslaitokselle. Tarkastuksen on suorittanut tarkastaja Juha Kekko-
nen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ti-
linpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja 
muuhun 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. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  
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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 tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riskianalyysiin perustuen riittävässä laa-
juudessa sen selvittämiseksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja 
kustannusvastaavuuslaskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät 
tiedot.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia. Vaikuttavuutta kuvaavia tietoja on ta r-
kastettu asiakastyytyväisyyden osalta. Tuloksellisuuden kuvaukses-
sa esitettyjä tietoja ei voida pitää kaikkien toimialojen osalta riittävi-
nä. Toimivien taloudellisuus- ja tuottavuustietojen puuttuessa kus-
tannus- ja suoritekehitys tehtävittäin tai tulosalueittain tulee esittää 
kolmelta vuodelta olennaiset toiminta-alueet kattaen. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman pe-
rustana olevasta laskentatoimesta voidaan todeta, että laskentatoimi 
toimii luotettavasti edellä tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen 
tietojen tuottajana. Tuloksellisuustietojen raportointia tilinpäätösin-
formaation kehittämiseksi tulee kuitenkin vielä kehittää siten, että se 
kattaa olennaiset toimialueet. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä maksullisen 
toiminnan ja hankintojen tarkastusten yhteydessä. 

Maksullisen toiminnan osalta tarkastuksen perusteella ei ole olen-
naista huomautettavaa. Vuonna 1999 suoritetun hankintojen tarkas-
tuksen yhteydessä havaittujen sisäisen valvonnan puutteiden kor-
jaamiseen ei ole riittävässä määrin ryhdytty. 
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee ilmoittaa ta r-
kastusvirastolle 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryh-
tynyt hankintojen sisäisen valvonnan puutteiden korjaamiseen. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Juha Kekkonen 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Puolustusministeriön kansliapäällikkö 
 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja 
 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
  


