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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Vakuu-
tusvalvontaviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tä-
män tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan se-
kä sosiaali- ja terveysministeriölle että Vakuutusvalvontavirastolle. 
Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Antti Hieta ja sitä on valvo-
nut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Vakuutusvalvontaviraston tilinpäätökseen, 
tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun lasken-
tatoimeen, 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 

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.  

Vakuutusvalvontaviraston toiminta on rahoitettu kokonaisuudessaan 
asiakkailta perittävillä maksuilla. Kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat riittäviä ja luotettavia. Ne ovat tarkentuneet edel-
lisvuodesta vuonna 2000 käyttöönotetun työaikaraportointijärjeste l-
män myötä. Maksullisen toiminnan tuotot koostuivat vakuutusalan 
erillislainsäädännön ja maksuperustelain mukaisista lähinnä julkisoi-
keudellisista suoritteista. Kustannusvastaavuuslaskelma on laadittu 
Valtiokonttorin edellyttämän mallin mukaisesti ja sitä on täydennetty 
esittämällä lisäksi erillislainsäädäntöön perustuvat erät laskelman yh-
teydessä. Esitystapa on perusteltu ja se  parantaa laskelman infor-
maatioarvoa. 

Toiminnasta ei ole esitetty taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevia 
tunnuslukuja. Vuodelta 2000  laadittu kustannusvastaavuuslaskelma 
esittää kuitenkin viraston kustannusrakenteen. Ottaen huomioon, et-
tä vuosi 2000 oli viraston ensimmäinen kokonainen vuosi itsenäise-
nä tilivirastona, tulisi jatkossa kehittää tuottavuutta ja taloudellisuutta 
koskevia tunnuslukuja tai esittää kustannuskehityksen tarkastelua. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää muuten asianmukaisesti 
järjestettynä ja hoidettuna, mutta tuottavuus-, taloudellisuus- ja kus-
tannuskehityksen esittäminen edellyttää laskentatoimen valmiuksien 
varmistamista näiltä osin. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen 
ylimmän johdon eräissä toiminnoissa noudattamien käytäntöjen ta r-
kastuksen yhteydessä. 

Tarkastuksen perusteella ei 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 
 

Ylitarkastaja   Antti Hieta 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
 Vakuutusvalvontaviraston ylijohtaja 
 Vakuutusvalvontaviraston johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
 
D:\vvvtark.kert.2000.doc  


