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Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Energiaviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2015 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle 
että Energiavirastolle. 

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 on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Tea Grönlund, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHTT Sami Kummila.  

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. 

Energiavirasto on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohden-
tanut vuodelle 2016 kuuluvia menoja (73 300 euroa) vuoden 2015 menoksi momentille 32.01.21 (Työ- 
ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha, siirtomääräraha 2 v vuoden 2014 talous-
arviossa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan 
käyttöaikaa. Lisäksi varat on talletettu valtion talousarviosta annetun asetuksen 33 §:n vastaisesti il-
man Valtiokonttorin lupaa. 

Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säädösten 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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä.  
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Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympä-
ristöä koskeneessa  laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta varainhoitovuodelle 2016 kuuluvien menojen (73 300 euroa) talletta-
mista valtion talousarviosta annetun asetuksen 33 §:n vastaisesti rahalaitokseen ilman Valtiokonttorin 
lupaa ja niiden kirjaamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti 
vuoden 2015 menoksi momentilta 32.01.21 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuus-
määräraha, siirtomääräraha 2 v vuoden 2014 talousarviossa). Menettelyllä on valtion talousarviosta 
annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.  
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Johtava tilintarkastaja Tea Grönlund 
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