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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulko-
maalaisviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän 
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä si-
säasiainministeriölle että Ulkomaalaisvirastolle. Tarkastuksen on 
suorittanut tarkastaja Mika Limola ja sitä on valvonut tarkastuspääl-
likkö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Ulkomaalaisviraston tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, 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. Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvi-
on toteutumalaskelmasta, 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 lukuunot-
tamatta virheellisyyksiä eräissä liitteissä, jotka poikkeavat kirjanpidon 
tiedoista.  

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. 

Kustannustietojen luotettavuutta heikentää toimintakertomuksessa 
esitettyjen kustannustermien ristiriitaisuudet taulukoissa ja niitä 
kommentoivissa teksteissä sekä työaikakirjanpitoon liittyvät arvion-
varaisuudet. 

Lisäksi tilinpäätöksessä ei ole kuvattu tulossopimuksessa asetettujen 
taloudellisuustavoitteiden toteutumista. 

Maksullisen toiminnan kannattavuustiedot perustuvat menopohjai-
seen laskentaan. Lisäksi kustannusvastaavuuslaskelman rakenne ja 
laskentaperusteet eivät ole Valtiokonttorin määräysten mukaisia.  

Kustannusvastaavuuslaskelmassa esitetyt tiedot ovat riittäviä mutta 
niiden luotettavuutta heikentävät edellä mainitut puutteet.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman pe-
rustana olevasta laskentatoimesta on todettava, että nykyinen järjes-
telmä ei pysty tuottamaan luotettavasti maksullisen toiminnan tulojen 
suoritekohtaisen seurannan edellyttämiä tietoja. Myös puutteellisuu-
det kustannusten kohdistamisessa suoritteille heikentävät  laskenta-
toimen tuottamien tietojen luotettavuutta. 
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Tilinpäätösasiakirja ja tilinpäätöksen hyväksyminen 

Ulkomaalaisvirasto ei ole laatinut tilinpäätösasiakirjaa Valtiokonttorin 
antamien määräyksien ja ohjeiden mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmat on hyväksytty ja allekirjoitettu talousarvioase-
tuksen edellyttämässä määräajassa johdon toimesta 28.2.2001 ja ne 
ovat maaliskuussa saapuneet tarkastusvirastoon. 

Allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja on kuitenkin saatu tarkastusviras-
toon vasta 1.6.2001. Tarkastusvirastolla on ollut tätä ennen käytettä-
vissään tilinpäätöslaskelmien lisäksi toimintakertomusluonnoksia 
toukokuulta sekä 30.5.2001 saatu lopullinen allekirjoittamaton toimin-
takertomus. 

Ulkomaalaisviraston tilinpäätös on valmistunut noin 2 kk talousarvio-
asetuksen 63 §:n edellyttämän määräajan jälkeen. Tästä huolimatta 
1.6.2001 tarkastusvirastoon saapuneessa tilinpäätöksessä sen alle-
kirjoitus- ja hyväksymispäivämääräksi on merkitty 30.3.2001.  

Ulkomaalaisviraston tilinpäätös ei sisällä talousarvioasetuksen 65 
§:n mukaista selostusta sisäisen valvonnan järjestämisestä ja va l-
vontatoiminnan yleiskatsausta. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu ja tarkastettu laskentatoimen ja tili n-
päätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä tilivirastotehtävien hoitami-
sessa käytettävän taloushallinnon tietojärjestelmän osalta.  

Sisäisessä valvonnassa on tarkastuksen perusteella tullut esiin puut-
teita tilinpäätöslaskelmien liitetiedoissa, tilinpäätösasiakirjan raken-
teessa ja tilinpäätöksen hyväksymismenettelyissä.  

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa talous-
hallinnon tietojärjeste lmän osalta.   
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuunottamatta edellä 
mainittuja kustannuslaskennassa ja tilinpäätösmenettelyissä esiinty-
neitä puutteita (talousarviolain 15 § 2 momentti sekä talousarvioase-
tuksen 55 §, 63 § ja 65 §). 

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Ulkomaalaisviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tilinpäätös-
asiakirjan valmisteluun ja rakenteeseen sekä tuloksellisuuden kuva-
ukseen ja maksullisen toiminnan vuosituloksen luotettavuuteen liitty-
vien puutteiden osalta.  

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkasta ja   Mika Limola 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Ulkomaalaisviraston ylijohtaja 
 Valtiokonttori 


