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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Valtio-
konttorin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiova-
rainministeriölle että Valtiokonttorille. Tarkastuksen on suorittanut yli-
tarkastaja Mirja Rajala ja valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikki-
nen. Vuositilintarkastukseen sisältyneen Sovako –järjestelmän ta r-
kastuksen on suorittanut ylitarkastaja Harri Korpi ja valvonut järjes-
telmätarkastuksista vastaava ylitarkastaja, CISA Pentti Mykkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Valtiokonttorin 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. 
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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.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. Talousarvioasetuk-
sen 47 §:n mukainen menetelmäkuvaus tulee laatia myös osakirjan-
pitojärjestelmistä.  

 

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 riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Vaikuttavuustieto-
jen luotettavuutta ei ole tarkastettu. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia ja riittäviä.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. Laskentatoimen tuottamaa tietoa voitaisiin 
hyödyntää nykyistä laajemminkin tuloksellisuuden kuvauksessa.  
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä sotilasvam-
makorvausten ja veteraanien kuntoutustoiminnan menojen maksa-
tuksen osalta. Tarkastukseen sisältyi Sotilasvamma- ja veteraaniasi-
at –yksikön Proteus -taloudenohjausjärjestelmän sisäisen valvonnan 
tarkastus. Eläkkeiden maksatuksen sisäistä valvontaa on tarkastettu 
jälkiseurantana. 

Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota Sotilasvamma- ja veteraaniasi-
at -yksikön tehtävien jakoon sekä Proteus –järjestelmän käyttöoike-
uksiin ja tietoturvan edellyttämien suunnitelmien laadintaan. 

Osana sotilasvammakorvausten maksatuksen sisäisen valvonnan 
tarkastusta toteutettiin yksikön toimintojen kannalta keskeisen tieto-
järjestelmän Sovakon tarkastus. Tarkastuksessa selvitettiin osakir-
janpito järjestelmänä toimivan Sovakon välittämän tiedon luotetta-
vuus sekä ohjelmistoon rakennettujen kontrollien ja järjestelmän 
käyttöä varmistavien kontrollien toimivuus. 

Sovako -järjestelmän kokonaiskontrollin toimivuuden kannalta mer-
kittävimmäksi ongelmaksi on muodostumassa tehtävien jaon kautta 
tapahtuvien työyhdistelmäkontrollien väheneminen. Järjestelmään 
olisi kehitettävä menettely, jonka avulla järjestelmällä maksettujen 
tapahtumien yhteys kirjanpitoon ja myös päinvastoin voitaisiin aukot-
tomasti todeta ta lousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Sovako –järjestelmän tietoturvallisuuden  kokonaisvaltainen arviointi 
ja tietojenkäsittelyn turvallisuussuunnitelman laadinta tarvittavine 
osasuunnitelmineen on syytä toteuttaa pikaisesti, jotta myös mahdol-
liset poikkeustilanteet pystyttäisiin hallitsemaan ja turvaamaan tuo-
tannon jatkuvuus.  
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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   Mirja Rajala 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Valtiovarainministeriön valtiosihteeri 
 Valtiokonttorin pääjohtaja 
 Valtiokonttorin johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
 
 
 
 
 
MIR.D:\DATA\Tekstit\VK00\raportit\VK_kertomus_2000.doc  


