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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Vankein-
hoitolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä oi-
keusministeriölle että Vankeinhoitolaitokselle. Tarkastuksen on suo-
rittanut ylitarkastaja, KHT Jorma Heikkinen ja sitä on valvonut ta rkas-
tuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Vankeinhoitolaitoksen tilinpäätökseen, ti-
linpäätöstietojen 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 perustana 
olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittä-
miseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osiltaan 
oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskianalyysiin 
perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa to-
dettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa todettu 
esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 
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Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa pi-
tää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot ja näi-
den perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien sisäl-
töä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa lasken-
tatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi si-
sältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuuslaskelmat 
olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Kuvaus   on  tavoitteisiin ja  toimintaan nähden riittävä,  kun tarkaste-
lussa ovat mukana  sekä tiliviraston tilinpäätös että laitosten  toiminta-
kertomukset   yhdessä. Tuloksellisuuden  kuvausta voidaan tarkas-
tuksen perusteella pitää luotettavana  kuitenkin siten, että erityisesti  
vaikuttavuutta  on tilintarkastuksessa voitu varmentaa esitetyn suun-
taiseksi  monilta osin vain lähinnä yleisluonteisten tarkastushavainto-
jen kautta.  

Työtoiminnan, palvelussuhdeasuntojen ja laitosmyymälöiden kanna t-
tavuustiedot laskelmineen kustannusperusteisina   ja hintatuen käytön 
osalta tiedot tulo- ja menoperusteisina  on  esitetty  olennaisilta osin 
luotettavasti. Kannattavuuslaskelmien rakenteessa pääomakustan-
nukset on kuitenkin esitetty jo erilliskustannuksissa käyttöjäämään  
vaikuttavina kustannuksina,  kuten työtoiminnan osalta  talousarvios-
sakin, eikä osuutena vasta yhteiskustannuksissa, kuten tilinpäätöksen 
laadintaa koskeva   määräys olisi edellyttänyt. Menettely lisää  käyttö-
jäämän tappiota ja alentaa käyttöjäämän %-osuutta tuotoista merkittä-
västi.   

Vankeinhoitolaitoksen tulee kiinnittää huomiota siihen, että liiketalou-
dellinen maksullinen toiminta  on edelleen huomattavan alijäämäistä. 
Kustannustietoja on esitetty laskelmissa aikaisempaa kattavammin ja  
tietoja voidaan pitää riittävinä.     

Voimassa oleva  maksupäätös ei  kata joitakin vankeinhoitolaitoksen 
maksullisen toiminnan tuloja ja  suoritteita. Maksupäätös on uudistet-
tavana oikeusministeriössä.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjestet-
tynä ja hoidettuna. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä.  Kirjanpidon ja 
maksuliikkeen sisäinen valvonta on päivitetty päämaksupisteessä. 
Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. 

Tilivuoden aikana on tarkastettu taloushallinnon tietojärjestelmän ja 
henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmien sisäisen valvonnan 
järjestämistä. Tietojärjestelmien  osalta tarkastus pääosaltaan osoitti 
asianmukaista sisäisen valvonnan tilaa.  Tarkastuksessa todettiin kui-
tenkin joitakin puutteita. Tällöin kyse oli keskeisiltä osiltaan atk-
järjestelmien perustietojen  ja tietoturvaan liittyvän dokumentaation,  
kuvausten ja ohjeiden   kehittämistarpeista ja joistakin käytännöistä. 
Puutteiden osalta  Vankeinhoitolaitos on ryhtynyt asianmukaisiin toi-
menpiteisiin. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN NOU-
DATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT  Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja,  KHT  Jorma Heikkinen 

TIEDOKSI   Valtiontilintarkastajat 
                    Valtiovarainministeriö 
                    Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
                    Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja 
                    Valtiokonttori 
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