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Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2016 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 on suorittanut johtava tilintarkastaja Antti Hieta, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, JHTT Jari Sanaskoski. 

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja 
Antti Hieta. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

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 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2014 talous-
arviossa) on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu 
vuodelle 2017 kuuluvia menoja (183 500 euroa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 
§:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. Momentin 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun ke-
hittäminen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2014 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion 
vastaisesti momentille 30.01.21 (Kansainvälinen yhteistyö, siirtomääräraha 2 v vuoden 2015 talousar-
viossa) kuuluvien menojen (57 648 euroa) maksamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön tulee pe-
ruuttaa vuodelle 2017 siirretyistä vastaavista määrärahoista edellä mainittuja menoja vastaavat mää-
rät. 

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin 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. 
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Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen sekä yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yhtey-
dessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa esiin tulleita talousarvion noudattamiseen liittyviä virheitä on syytä pitää 
myös sisäisen valvonnan puutteina. 

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä tuli esiin kestävän metsä-
talouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 22 §:n vastaisia menettelyjä, joiden johdosta ministe-
riön tulee ryhtyä toimenpiteisiin. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole 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 lukuun ottamatta momentin 30.20.47 (Kansallisen ruokaketjun kehittäminen, siirtomäärä-
raha 3 v vuoden 2014 talousarviossa) määrärahan käyttämistä talousarvion ja valtion talousarviosta 
annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2017 kuuluvien menojen (183 500 euroa) maksamiseen 
ja momentin 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2014 talo-
usarviossa) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti momentille 30.01.21 (Kansainvälinen yh-
teistyö, siirtomääräraha 2 v vuoden 2015 talousarviossa) kuuluvien menojen (57 648 euroa) maksami-
seen. Maa- ja metsätalousministeriön tulee peruuttaa vuodelle 2017 siirretyistä vastaavista määrära-
hoista edellä mainittuja menoja vastaavat määrät. 
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