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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa tullilai-
toksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta rkas-
tuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiova-
rainministeriölle että Tullihallitukselle. Tarkastuksen on suorittanut 
ylitarkastaja Sari Lakka. Itäisen ja Pohjoisen tullipiirin palkkojen ja 
tullipalautusten sisäisen valvonnan toimintoketjujen tarkastuksiin on 
osallistunut myös ylitarkastaja Marjatta Kivipelto. Tarkastusta on   
valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut tullilaitoksen 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. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jo tka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti tasetta koskevin seuraa-
vassa esitetyin poikkeamin. 
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Tullihallituksen taseeseen on aktivoitu muiden pitkävaikutteisten me-
nojen  sekä keskeneräisten hankintojen tileille itse valmistettuja pit-
kävaikutteisia atk-hankkeita yhteensä 2,6 milj.mk puutteelliseen seu-
rantatietoon perustuen . Aktivointikirjaukset sisältävät ainoastaan ar-
vioon perustuvat työpanokset. Tullilaitoksessa on meneillään useita 
merkittäviä keskeneräisiä tietojärjestelmien kehittämisprojekteja, ku-
ten integroidun tullausjärjestelmän sekä yhteisön elektronisen passi-
tusjärjestelmän prosessisuunnittelu sekä ohjelmointi- ja systeemityö, 
joiden aktivoinnit  osin puuttuvat taseesta. Omana työnä valmistetta-
vien atk-kehityshankkeiden asianmukainen aktivointi taseeseen  
edellyttääkin   luotettavan työajan ja kustannusraportoinnin sisältä-
vän projektiseurannan kiireellistä järjestämistä laitoksessa. Asiasta 
on huomautettu jo vuoden 1999 tilintarkastuksen yhteydessä. 

Verovarojen kirjanpidon tase-erittelyt ovat puutteelliset eivätkä laadi-
tut tase-erittelyt kaikilta osin täsmää kirjanpitoon. Asiasta on huo-
mautettu jo edellisten tilintarkastusten yhteydessä. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla 

Tilinpäätösasiakirjassa esitetyssä tilinpäätöslaskelmien tarkastelussa 
tulisi esittää itse valmistettujen atk-ohjelmien kirjausperusteet. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna kirjanpidon järjestä-
misen ja hoidon asianmukaisuutta edellisvuoden tapaan heikentävät 
mainitut tilinpäätöslaskelmiin vaikuttavat puutteet. 

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 rajatusti. Tarkastus on kohdennettu esi-
tettyjen tietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja koh-
distunut tilinpäätöksessä esitettyihin tuottavuus- ja taloudellisuustie-
toihin sekä kustannusvastaavuuslaskelmiin. Tuloksellisuuden kuva-
uksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tarkastetut tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaavuuslaskelmat on 
tarkastuksessa todettu luotettaviksi ja riittäviksi.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut tilinpäätök-
sessä esitettyjen tuottavuus- ja taloudellisuustunnuslukujen sekä 
kustannusvastaavuuslaskelmien perustana olevaan kustannuslas-
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kentaan. Tarkastetuilla alueilla laskentatointa voidaan pitää asian-
mukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä Itäisessä ja 
Pohjoisessa tullipiirissä palkkojen toimintoketjun sekä tullipalautus-
ten palautusprosessin osalta. 

Kirjanpidon ja tilinpäätöslaskelmien laadinnan sisäiseen valvontaan 
tulee kiinnittää huomiota. Tullipalautusten hyväksymismenettelyssä 
edellisvuoden tilintarkastuksessa todettuihin puutteisiin kohdistuneet 
kontrolleja täydentävät toimet eivät ole olleet riittäviä. Tältä osin tulli-
laitoksen tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. 

Taloussääntö tulee päivittää vastaamaan talousarvioasetuksen 
(1243/92) 26 §:n vaatimuksia.  

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   Sari Lakka 
 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Valtiovarainministeriön valtiosihteeri 
 Tullihallituksen pääjohtaja 
 Tullihallituksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
 
 
 D:\ACLDATA\Data\tulli2000\Tullikert2000.doc 


