
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Telekopio 
PL1119  Annankatu 44  (09) 228 541  (09) 2285 4250 
00101 HELSINKI  00100 HELSINKI 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 99/53/01 
 
 16.5.2001    

 

       
        
        

     
     
     
     
     

Valtiovarainministeriö 

     
        
        
        
VEROHALLITUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 
 
 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Veroha l-
lituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiova-
rainministeriölle että Verohallitukselle. Tarkastuksen on suorittanut 
ylitarkastaja Marjatta Kivipelto ja valvonut tarkastuspäällikkö Markku 
Heikkinen. Vuositilintarkastukseen sisältyneet taloushallintojärjes-
telmän ja tilitysjärjestelmän sisäisen valvonnan jälkitarkastukset  se-
kä verovarojen kirjanpitojärjestelmän tarkastuksen on suorittanut yli-
tarkastaja Outi Kirvesoja. Tarkastusta on näiltä osin valvonut järjes-
telmätarkastuksista vastaava ylitarkastaja Pentti Mykkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Verohallituksen tilinpäätökseen, tilinpää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten 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 tasetta koskevin seuraa-
vassa esitetyin poikkeamin. 

Verohallituksen taseeseen on vuonna 2000 aktivoitu muiden pitkä-
vaikutteisten menojen ja keskeneräisten hankintojen tileille itse va l-
mistettuja ja teetettyjä pitkävaikutteisia atk-hankkeita yhteensä  39,8 
milj.mk. Itse valmistettujen ja teetettyjen atk-ohjelmien arvo taseessa 
on 97,5 milj.mk ja keskeneräisten aineettomien käyttöomaisuushan-
kintojen arvo 30,1 milj. Verohallituksen aikaisempien vuosien riittä-
mättömästä projektiseurannasta ja virheellisistä aktivointimenette-
lyistä johtuen sekä vielä vuonna 2000 osittain puutteellisen projekti-
seurannan ja aktivointimenettelyn johdosta  ei  tase-erien oikeelli-
suutta ole mahdollista todentaa. Asiasta on huomautettu jo vuoden 
1999 tilintarkastuksen yhteydessä. 

Verovarojen kirjanpidon tase-erittelyitä tulee edelleen kehittää. Käyt-
töomaisuuskirjanpidon puutteista johtuen eivät kaikki sen perusteella 
laaditut tase-erittelyt täsmää tase-eriin eikä liitteen 3 tietojen oikeelli-
suutta ole kaikilta osin pystytty todentamaan oikeiksi. Asioista on 
huomautettu jo aikaisempien tilintarkastusten yhteydessä. 

Muilta osin tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuk-
sessa todettu 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 tilinpäätöslaskelmien 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. 

Tilinpäätökseen sisältyvään julkisoikeudellisten suoritteiden kustan-
nusvastaavuuslaskelmaan sisältyy erillislakien mukaan hinnoiteltavi-
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en suoritteiden tuottoja 1,88 milj. mk, joiden tuottamisesta on Vero-
hallitukselle aiheutunut välittömiä kustannuksia 1,88 milj. mk. Kus-
tannusvastaavuuslaskelmaan sisältyy erillislakien mukaan hinnoite l-
tujen suoritteiden kustannuksia vain 0,34 milj. mk, joten laskelmasta 
puuttuu kustannuksia 1,54 milj. mk. Julkisoikeudellisten suoritteiden 
kokonaiskustannukset ovat täten olleet 21,5 milj. mk ja alijäämä 8,3 
milj. mk.  

Erillislakien perusteella hinnoiteltujen suoritteiden tuotot ja niistä ai-
heutuneet kustannukset tulisi esittää kustannusvastaavuuslaskelmi-
en tarkastelussa, etenkin kun ko. suoritteista ei ole laadittu erillisiä 
kustannusvastaavuuslaskelmia.  

Verohallitus on esittänyt erilliset kustannusvastaavuuslaskelmat ali-
hinnoiteltavista ennakkopäätöksistä ja –ratkaisuista. Näiden tuotot ja 
kustannukset sisältyvät myös julkisoikeudellisten suoritteiden kus-
tannusvastaavuuslaskelmaan. Kun julkisoikeudellisten suoritteiden 
kustannusvastaavuuslaskelmasta eliminoidaan erillislakien nojalla 
hinnoitellut suoritteet ja alihinnoiteltavat ennakkotiedot ja –ratkaisut, 
ovat muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot noin 7,7 milj. mk 
ja niistä aiheutuneet kustannukset 10,4 milj. mk. Muiden julkisoikeu-
dellisten suoritteiden alijäämä on 2.7 milj. mk eli 35 % tuotoista.  

Muilta osin tarkastetut tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaavuus-
laskelmat 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-
kentaan.  Tarkastetuilla alueilla laskentatointa voidaan pitää asian-
mukaisesti järjestettynä ja hoidettuna.  

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja käyttäen hyväksi 
myös Verohallituksen sisäisen tarkastuksen tekemää riskianalyysiä. 
Sisäistä valvontaa on tarkastettu taloushallintojärjestelmän ja tilitys-
järjestelmän jälkitarkastuksissa, verovarojen kirjanpitojärjestelmän ja 
atk-laitehankintojen tarkastuksissa sekä laskentatoimen ja tilinpää-
töksen tarkastusten yhteydessä. 

Tarkastusten perusteella voidaan todeta sisäisen valvonnan olevan 
asianmukaisesti järjestetty seuraavia puutteita lukuunottamatta. 
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Taloussääntö tulee päivittää vastaamaan talousarvioasetuksen 
(1243/92) 26 §:n vaatimuksia. 

Sovellus- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin muutosten yhteydessä tu-
lee huolehtia tietoturvallisuusdokumenttien ajantasaistamisesta. 
Käyttöoikeuksia hallinnoivan järjestelmän listauksia tulee kehittää si-
säisen valvonnan näkökulmasta. Verovarojen kirjanpidon yhdenmu-
kaisten käytäntöjen varmistamiseksi tulee täsmäyttämisestä antaa 
yhtenäiset ohjeet. 

Kirjanpidon, tilinpäätöslaskelmien ja kustannusvastaavuuslaskelmien 
laadinnan sisäiseen valvontaan tulee kiinnittää huomiota. 

 

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   Marjatta Kivipelto 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Valtiovarainministeriön valtiosihteeri 
 Verohallituksen pääjohtaja 
 Verohallituksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
D/Data/tekstit/vh2000/tilintarkastuskertomus2000.doc  


