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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa ympäris-
töministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja 
Pentti Pohja ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkä-
nen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut ympäristöministeriön tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, hallinnonalan toimintakertomukseen, sisäiseen valvontaan, 
talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattami-
seen sekä Öljysuojarahaston tilinpäätökseen. 

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 tarkastus on suoritettu ministeriössä, 
Etelä-Savon, Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskuksissa sekä 
Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa. 
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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. 

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 rajatusti. Tarkastus on kohdistunut kus-
tannusvastaavuuslaskelmien ja toiminnan kustannustietojen oikeelli-
suuteen. Toiminnan vaikuttavuutta koskevien tietojen tarkastus on 
rajattu esitettyjen tietojen riittävyyden arviointiin.  

Tarkastetut kustannustiedot ja kustannusvastaavuuslaskelmat on  
todettu luotettaviksi. Esitetyt tuloksellisuustiedot ovat riittävät lukuun-
ottamatta ympäristökeskusten kustannustietoja, jotka eivät sisälly ti-
linpäätöstietoihin. 

Ympäristökeskusten laskentatoimen raportointijärjestelmää tulee ke-
hittää siten, että toteutuneiden kustannustietojen perusteella laadi-
taan laskelmat ympäristökeskusten toiminnan kokonaiskustannuksis-
ta sekä niiden jakaantumisesta tulosalueille. Kustannusvastaavuus-
laskelmien ja toiminnan kustannustietojen perustana olevaa lasken-
tatointa voidaan pitää muuten asianmukaisesti järjestettynä. 

HALLINNONALAN TOIMINTAKERTOMUS 

Ympäristöministeriön hallinnonalan toimintakertomuksen tarkastus 
on kohdistunut siihen, onko toimintakertomuksessa käsitelty halli n-
nonalan toimintaa talousarvioasetuksen 65 §:n 1 mom:n mukaisesti. 
Hallinnonalan toimintakertomuksen sisältöä tulee kehittää vielä siten, 
että ympäristöhallinnon käyttämät voimavarat kohdistetaan tulosten 
tarkastelun perustana oleville tehtäväalueille. 



 
 
 
 
 
 

3 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissa ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä luonnonsuo-
jeluohjelmien toimeenpanon osalta Etelä-Savon ja Uudenmaan ym-
päristökeskuksissa. Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huo-
mautettavaa.  

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

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

ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS 

Ympäristöministeriön hoidossa olevan Öljysuojarahaston tilinpäätös 
on laadittu valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien 
määräysten mukaisesti. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Pentti Pohja   

  

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
 Valtiokonttori 
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