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Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2008 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2008 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus 
annetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Tiehallinnolle.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti ja se 
on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan 
tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tulokselli-
suuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevi-
en keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Matti Mattila ja sitä on val-
vonut tilintarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa 
kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilin-
päätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein.  

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot momenttien 31.24.78 (Eräät tiehank-
keet) ja 31.24.79 (Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushank-
keet) valtuuksista ja niiden käytöstä sisältävät jonkin verran lähinnä aikaisem-
pien vuosien valtuuskirjanpidon virheistä johtuvaa epävarmuutta.  

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarvi-
osta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukai-
sesti. 
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Tuloksellisuuden kuvaus 

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa sekä 
niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen 
selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja 
riittävät tiedot.  

Tarkastus ei ole kohdistunut tuotoksesta ja laadunhallinnasta esitettyihin tietoi-
hin. 

Toiminnan tehokkuutta kuvaavina tietoina on esitetty taloudellisuuden tunnus-
lukuna tienpidon kunnossapidon yksikkömenot tiekilometriä kohden ja tuotta-
vuuden tunnuslukuina työn tuottavuutta ja kokonaistuottavuutta kuvaavat indi-
kaattorit. Maksullisesta toiminnasta on esitetty kustannusvastaavuuslaskelmat 
julkisoikeudellisista ja liiketaloudellisista suoritteista. 

Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,1 miljoonaa euroa, mistä liiketaloudelli-
sesti hinnoiteltavien suoritteiden osuus oli 1,2 miljoonaa euroa.  

Koska liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa kustan-
nukset on johdettu lähes kokonaan kertoimia käyttäen, ei liiketaloudellisista 
suoritteista esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Muita maksullises-
ta ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja 
riittävinä. 

Koska tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukujen panostiedot ovat meno-
pohjaisia, ei muita toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä voida pitää oikeina 
ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, val-
tuuskirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä se-
kä yksityisteiden valtionapujen ja sisäisen tarkastuksen toiminnan tarkastusten 
yhteydessä. 
Kirjanpidossa on tullut esiin taloussäännön sisältöä ja tositeaineistoa koskevia 
puutteita, joiden johdosta Tiehallinto on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpitei-
siin.  

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista 
huomautettavaa. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten nou-
dattaminen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu  lukuun ottamatta valtion talousarviosta  an- 
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netun lain 21 §:n edellyttämien oikeiden ja riittävien taloudellisuutta ja tuotta-
vuutta koskevien tietojen esittämistä tilinpäätöksessä.  

 

 

Ylijohtaja  Marjatta Kimmonen 

 

 

Johtava tilintarkastaja, CISA Matti Mattila 
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