
 4.5.2016 Dnro 90/53/2015   
 

  
  
 
 
 

 
 
 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
ANTINKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Liikenne- ja viestintäministeriö 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa liikenne-ja viestintäministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Seppo Akselinmäki ja tarkastussihteeri Eija 
Pouttu. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola.  

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momentille  31.10.63 (Joukkoliikenteen palvelujen osto, smr 3 v) vuoden 2015 menoksi  kuuluvia me-
noja (2,9 milj. euroa) on talousarvion ja valtion  talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti 
kirjattu vuoden 2016 menoksi. 

Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus 

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

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty kokonaistuottavuus sekä tulosaluekohtaiset 
kustannustiedot ja henkilötyövuositiedot kolmelta vuodelta. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.   

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, valtionapu-
tarkastuksen ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon me-
nettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristön laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin menojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa puutteita, 
joiden johdosta liikenne- ja viestintäministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.  

Valtionapujen käytön valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta liikenne- ja viestintäminis-
teriön on syytä  ryhtyä toimenpiteisiin. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

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

 

 

Ylijohtaja  Marjatta Kimmonen 

 

Johtava tilintarkastaja Seppo Akselinmäki 

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 


