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SUOJELUPOLIISIN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa suojelu-
poliisin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäasi-
ainministeriölle että suojelupoliisille. Tarkastuksen on suorittanut yli-
tarkastaja, HTM Osmo Valtonen ja sitä on valvonut tarkastuspäällik-
kö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut suojelupoliisin tilinpäätökseen, tilinpäätös-
tietojen 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.  
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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 

Suojelupoliisin vuoden 2000 tulossopimuksessa asetettujen tulosta-
voitteiden toteutuminen on toimintakertomuksessa esitetty aiempien 
vuosien tapaan sanallisin arvioin. Lisäksi tuloksellisuutta on kuvattu 
esittelemällä eräiden suoritteiden määrällistä kehitystä. Toiminnan 
vaikuttavuutta on toimintakertomuksessa selvitetty Suomen Gallupin 
tekemään kyselytutkimukseen perustuen.  

Suojelupoliisin toimintakertomus ei sisällä tietoja taloudellisuus- ja 
tuottavuuskehityksestä, eikä ministeriö ole myöskään asettanut tälle 
alueelle tulostavoitteita. Ellei varsinaisia taloudellisuus- ja tuottavuus-
tietoja ole toiminnan luonteesta johtuen mahdollisuus kehittää, tulisi 
toimintakertomuksessa kuitenkin esittää kustannuskehitystä tulos-
alueittain tai muulla toiminnan kannalta luontevalla esitystavalla. Tä l-
tä osin toimintakertomuksen tietoja ei voida pitää riittävinä.  

Toimintakertomuksessa esitettyjen  toiminnan tuloksellisuutta koske-
vien tietojen luotettavuuden arviointi  perustuu  tarkastajalle varain-
hoitovuoden  aikana syntyneeseen kokonaiskuvaan suojelupoliisin 
toiminnasta sekä  toimintakertomus- ja tulossopimustietojen seu-
raamiseen ja vertaamiseen useamman kuin yhden varainhoitovuo-
den ajalta. Näin arvioiden toimintakertomuksessa esitettyjä tietoja 
voidaan pitää luotettavina.     

Suojelupoliisin muuta laskentatointa on tarkastettu poliisin taloustie-
toraportoinnin ja  kuukausittain laadittujen tulosyksikkökohtaisten 
määrärahaseurantaraporttien perusteella. Näiltä osin laskentatointa 
voidaan pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Suojelupoliisilla ei ole maksullista palvelutoimintaa. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen sekä hankintojen toimintoket-
jun tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen perusteella ei ole olen-
naista 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 
 

Ylitarkastaja, HTM  Osmo Valtonen 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Suojelupoliisin päällikkö 
 Valtiokonttori 
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