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Valtiontalouden tarkastusvirasto on koonnut julkaisuksi vuonna 2018 rapor-
toidut varainhoitovuotta 2017 koskevat tilintarkastuskertomukset (kirjan-
pitoyksikön tilintarkastuskertomukset 62 kirjanpitoyksiköstä, talousarvion 
ulkopuolisten valtion rahastojen tilintarkastuskertomukset kolmesta rahas-
tosta ja tilintarkastuskertomuksen valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta).

Tarkastuskertomukset löytyvät myös tarkastusviraston verkkosivuilta 
osoitteesta http://www.vtv.fi.

Yhteenvetotiedot ja keskeiset johtopäätökset varainhoitovuoden 2017 
tilintarkastuksista raportoidaan eduskunnalle annettavassa kertomukses-
sa syyskuussa.

Helsingisssä 1. kesäkuuta 2018

Marjatta Kimmonen
ylijohtaja
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Eduskunta       
  

 

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017  
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT 
Riitta-Liisa Heikkilä ja  johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä. Tarkastusta on valvonut ylijohtaja Mar-
jatta Kimmonen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun lain 17 a §:n tarkoittamaan valtion tilinpäätökseen sekä lain 18 §:ssä tarkoitet-
tujen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeellisiin liitetietoihin siltä osin kuin ne koskevat val-
tion talousarviotaloutta. Tarkastukseen on sisällytetty talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kulu-
laskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä tilinpäätöstietojen perustana oleva valtion keskus-
kirjanpito. Tarkastusta on kohdennettu myös niihin menettelyihin, joilla turvataan tietojen muuttumat-
tomuus ja oikeellisuus keskuskirjanpidossa ja valtion tilinpäätöksen valmistelussa. 

Valtion tilinpäätös 
Valtion tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tar-
kastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laa-
dittu olennaisilta osin oikein. 

Momentille 24.01.01 (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) on kirjattu talousarvion 
vastaisesti osastoon 12 (Sekalaiset tulot) kuuluvia viisumituloja (noin 25 000 euroa).  Momentille 
28.10.01 (Verohallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 vuotta) on kirjattu talousarvion vastaisesti 
momentille 12.39.10 (Muut sekalaiset tulot) kuuluvia hyvityksiä (305 000 euroa). Momentille 32.60.46 
(Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki, arviomääräraha) on kirjattu talousarvion ja 
valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n vastaisesti tuloja (104 500 euroa). Momentille 13.01.05 (Ko-
rot muista lainoista) on perusteetta tuloutettu korkotuloja (253 000 euroa). 

Määräraha on ylitetty talousarvion ja talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti talousarvion kohdassa 
25.10.50.5 (Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä 
aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot, EK enintään) 135 418 eurolla. 

Momentin 25.01.20 (Erityismenot, arviomääräraha) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti 
momenteille 25.10.04 (Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintameno, siirtomääräraha 2 v) ja 
25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha) kuuluvien menojen 
(307 036 euroa) maksamiseen. Momentin 29.20.21 (Ammatillisen koulutuksen kehittäminen, siirtomää-
räraha 2 v vuoden 2016 talousarvio) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti (yhteensä 740 000 
euroa) momenteille 29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) ja 29.40.20 (Kor-
keakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot, siirtomääräraha 3 v) kuuluvien menojen maksamiseen.  
Momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, siirtomäärä-
raha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti valtion viraston 
kehittämishankkeen rahoittamiseen (271 139 euroa). Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen tor-
junta, siirtomääräraha 3 v vuoden 2016 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti 
siirtotalouden kuluihin (186 674 euroa). 
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Valtion tilinpäätöksen laadintaa varten Valtiokonttorille toimitettuja valtuuksia koskevia tietoja voidaan 
kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä. Valtion tilinpäätöksen valtuuksia koskevat tiedot vastaavat 
keskitetyn valtuusseurannan tietoja. 

Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase on laadittu säännösten mukaisesti. 

Valtion tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä ta-
valla. 

Valtion keskuskirjanpito on järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

Sisäinen valvonta  
Valtion tilinpäätökseen kohdistuvaa sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissa ja tarkastettu valtion 
keskuskirjanpidon, valtion tilinpäätöksen sekä valtion virastojen ja laitosten tilinpäätösten tarkastuksen 
yhteydessä. 

Lisäksi sisäistä valvontaa on arvioitu palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa sekä 
taloushallinnon keskitettyjä prosesseja koskevan sisäisen valvonnan tarkastuksessa. 

Valtion tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä syntyneen käsityksen mukaan valtion tilinpäätöksen 
pohjana olevat keskuskirjanpidon tiedot eivät sisällä olennaisia virheitä. 

 Tarkastusviraston tilinpäätöskannanotto 
Valtion tilinpäätös vuodelta 2017 on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.  

 

 

Tytti Yli-Viikari       
pääjohtaja  

 

Riitta-Liisa Heikkilä 
johtava tilintarkastaja  



11



Tasavallan presidentin kanslia 



13

 13.4.2018 Dnro 45/53/2017   
 
  
  
 
 
 

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

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2017  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 tilintarkastusneuvos Aino Niemi, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, 
JHTT Väinö Viherkoski. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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Palkkahallinnon tarkastuksessa on tullut esiin joitakin ylityömääräyksiin ja palkkamenojen hyväksymi-
seen liittyviä puutteita, joiden johdosta tasavallan presidentin kanslia on ryhtynyt asianmukaisiin toi-
menpiteisiin.  

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Aino Niemi 
tilintarkastusneuvos  

 

 

 

JAKELU 
Tasavallan presidentin kanslia 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtioneuvoston kanslia
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Jakelussa mainitut     
 
 

 

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtioneuvoston kanslian tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjoh-
taja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta momentille 13.01.05 (Korot muista lainoista) talousarvi-
on vastaisesti suoriteperustetta vastaavalla perusteella kirjattuja korkotuloja (253 472,22 euroa). Korko-
tuloja ei ole maksettu valtiolle, ja ne liittyvät epävarmaan lainasaamiseen. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Taseeseen sisältyy epävarma pitkäaikainen lainasaaminen (5,0 miljoonaa euroa) ja siihen liittyviä kor-
kosaamisia (1,2 miljoonaa euroa), jotka on valtion talousarviosta annetun asetuksen 66 §:n vastaisesti 
kirjattu todennäköistä arvoa korkeampaan arvoon. Edellä mainittu talousarvion vastaisesti kirjattu kor-
kotulo vaikuttaa myös talousarvion toteutumalaskelman oikeellisuuteen. Muilta osin tilinpäätöslaskel-
mat on laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tuloksellisuuden kuvaus 
Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty tehtäväaluettaiset henkilötyövuosi- ja kustan-
nustiedot sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. Esitettyjä tietoja voidaan pitää oi-
keina ja riittävinä.  
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

Palkkahallinnon tarkastuksessa on tullut esiin asiakirjahallintoon ja hyväksymismenettelyihin liittyviä si-
säisen valvonnan puutteita, joiden osalta valtioneuvoston kanslian on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Sisäisen valvonnan osalta tarkastuksessa ei 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 korkotulojen (253 472,22 euroa) kirjaamista talousarvion vastaisesti mo-
mentille 13.01.05. (Korot muista lainoista).  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Erja Kaskinen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri 
Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri  
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Ulkoministeriön hallinnonala
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Jakelussa mainitut 
 

 

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ulkoasiainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 tämän tilintarkastuskertomuksen. Ulkoasianministeriön nimi on 1.1.2018 lukien ulkoministeriö. 

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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtavat tilintarkastaja, JHTT Jani Leinonen, johtava tilintarkastaja, JHTT 
Elina Rautavalta sekä johtava tilintarkastaja, JHT Sebastian Seemer. Tarkastusta on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta osastoon 12 kuuluvien viisumitulojen (noin 25 000 eu-
roa) kirjaamista talousarvion vastaisesti momentille 24.01.01 (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, siir-
tomääräraha 2 v). Ulkoministeriön tulee peruuttaa osastoon 12 kuuluvia tuloja vastaavat määrät vuo-
delle 2018 siirretystä määrärahasta. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteestä 12 (Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut monivuotiset vastuut) puut-
tuu noin 41,8 milj. euroa sellaisia voimassa olevia valtion takauksia, jotka tulisi ilmoittaa liitteessä 12. 
Muilta osin 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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Koska liiketaloudellisia suoritteita koskevasta kustannusvastaavuuslaskelmasta puuttuu tuottoja noin 
0,95 miljoonaa euroa ja niitä vastaavat kustannukset, ei liiketaloudellisesta maksullisesta toiminnasta 
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esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Muilta osin toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä 
tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa ja valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä laillisuustarkastuksessa. 

Palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden 
johdosta ulkoministeriön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen on syytä ryhtyä toi-
menpiteisiin.  

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 osastoon 12 kuuluvien viisumitulojen (noin 25 000 euroa) kirjaamista ta-
lousarvion vastaisesti momentille 24.01.01 (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 v).  

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen ulkoministeriön ja Val-
tion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 17.8.2018 men-
nessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet palkkahallintoon liittyvien puutteiden osalta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 

 
Jani Leinonen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

JAKELU 
Ulkoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Ulkoministeriön valtiosihteeri 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö
Oikeusrekisterikeskus
Rikosseuraamuslaitos
Syyttäjälaitos
Ulosottolaitos
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa oikeusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto, johtava tilintarkastaja Erkki Nie-
melä ja johtava tilintarkastaja Jari Siirola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkä-
nen. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta momentin 25.01.20 (Erityismenot, arviomääräraha)  
määrärahan käyttöä talousarvion vastaisesti momenteille 25.10.04 (Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien 
toimintamenot, siirtomääräraha 2 v)  ja 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, 
arviomääräraha) kuuluvien menojen (307 036 euroa) maksamiseen. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallista tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen ja Romeo-tietojärjestelmää koskeneen tarkastuksen yhteydessä 
sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Talousarvion noudattamisessa  esiin tulleita puutteita on pidettävä myös sisäisen valvonnan puutteina. 

Sisäisen valvonnan osalta ei 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 25.01.20 (Erityismenot, arviomääräraha)  määrärahan käyttöä 
talousarvion vastaisesti momenteille 25.10.04 (Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot, siir-
tomääräraha 2 v)  ja 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha)  
kuuluvien menojen (307 036 euroa) maksamiseen. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 

 
 

 
Heikki Kuivanto 
tilintarkastusneuvos 
 

 

 

 

JAKELU 
Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jari Siirola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, 
CISA Pentti Mykkänen. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuustarkastuksessa.  

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Jari Siirola 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Oikeusrekisterikeskus 
Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Oikeusrekisterikeskuksen johtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastajat Tiina Riihilahti ja Olli Piiroinen, ylitarkastaja, JHTT Riku 
Stengård, johtava tilintarkastaja Anne Joki sekä tilintarkastusassistentti Tomi Hallamaa, ja sitä on valvo-
nut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä, Winpos-järjestelmään kohdistuneessa järjestelmätarkastuksessa sekä 
palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 



30

   2 (2)  
 
 
 

 

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Tiina Riihilahti 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Rikosseuraamuslaitos 
Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kirjaamo 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja 
Rikosseuraamuslaitoksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa syyttäjälaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 Jari Siirola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, CISA Pentti Mykkänen. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan 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 palkkahallinnon laillisuustarkastuksessa.  

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Jari Siirola 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Valtakunnansyyttäjä 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ulosottolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jari Siirola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, 
CISA Pentti Mykkänen. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta määrärahan ylittämistä talousarvion ja talousarviosta 
annetun lain 7 §:n vastaisesti talousarvion kohdassa  25.10.50.5 (Konkurssilain mukaisten julkisselvittä-
jien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot, (EK 
enintään) 135 418 eurolla.  

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuustarkastuksessa.  

Määrärahan ylittymistä on pidettävä myös sisäisen valvonnan puutteena. 

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 määrärahan ylittämistä talousarvion ja talousarviosta annetun lain 7 §:n 
vastaisesti talousarvion kohdassa  25.10.50.5 (Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoita-
jien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot, (EK enintään) 
135 418 eurolla.  

 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Jari Siirola 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Valtakunnanvoudinvirasto 
Konkurssiasimiehen toimisto 
Oikeusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Valtakunnanvouti 
Konkurssiasiamies 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Sisäministeriön hallinnonala

Sisäministeriö
Hätäkeskuslaitos
Maahanmuuttovirasto 
Pelastusopisto 
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos 
Suojelupoliisi



37

 30.4.2018 Dnro 53/53/2017   
 
  
  

 
 
 

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

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sisäministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tä-
män 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja, JHT, KHT Minna Tyrväinen ja tarkastaja Reijo Luomala, ja 
sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Minna Tyrväinen 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 ylitarkastaja Mika Limola ja ylitarkastaja Reijo Luomala. Tarkastusta on 
valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Hätäkeskuslaitos 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen johtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maahanmuuttoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja Mika Limola, tilintarkastusneuvos Aino Niemi ja johtava ti-
lintarkastaja Sari Lakka. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa ja vas-
taanottotoiminnan kustannusten korvaamista koskeneessa jälkitarkastuksessa. 

Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden osalta Maahanmuuttoviraston 
on syytä 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Maahanmuuttovirasto 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Maahanmuuttoviraston ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Pelastusopiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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, JHTT Elina Rautavalta, ja sitä on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Taousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Elina Rautavalta 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Pelastusopisto 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Pelastusopiston rehtori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Poliisihallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet tilintarkastusneuvos, JHTT Arto Manninen, ylitarkastaja Mika Limola 
sekä tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kum-
mila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Arto Manninen 
tilintarkastusneuvos  

 

 

 

JAKELU 
Poliisihallitus 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Poliisihallituksen poliisiylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rajavartiolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHT, KHT Minna Tyrväinen, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
päällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Minna Tyrväinen 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Rajavartiolaitos 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Rajavartiolaitoksen päällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suojelupoliisin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tä-
män 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja Hanna Surakka ja tarkastaja Reijo Luomala, ja sitä on val-
vonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Hanna Surakka 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Suojelupoliisi 
Sisäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Suojelupoliisin päällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusministeriö
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Puolustusvoimat
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Petri Nurmi ja ylitarkastaja Hanna Puukko-Man-
ninen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.   

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Petri Nurmi 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori  
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Puolustusministeriön kirjaamo 
Puolustusministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2017 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 ylitarkastaja Mika Limola ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT 
Väinö Viherkoski. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia 
tunnuslukuja, henkilötyövuositietoja sekä toimialoittaisia kustannus- ja laajuustietoja sekä maksullisen 
toiminnan tietoja. Esitetyt tiedot ovat oikeita ja riittäviä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon sekä tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Puolustushallinnon rakennuslaitos 
Puolustusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Puolustusministeriön kansliapäällikkö 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen hallituksen johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen johtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Pontus Londen, johtava tilintarkastaja Sari Lakka, 
johtava tilintarkastaja JHTT Pasi Tervasmäki, johtava tilintarkastaja CISA Timo Kerttula sekä tilintarkas-
tusassistentti Kirsti Koljonen. Tarkastusta ovat valvoneet tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski ja 
tilintarkastuspäällikkö CISA Pentti Mykkänen.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

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

Puolustusvoimat on tilinpäätöksessään esittänyt momentilla 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat) 
uusittavaksi valtuutta noin 98 miljoonaa euroa liian suurena. Vastaava virhe on myös tiedoissa valtuuk-
sien määrästä ja käyttämättä jääneistä valtuuksista. 

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. 
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Tuloksellisuuden kuvaus 
Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietona on esitetty maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-
laskelmat ja kustannuslaskentaan perustuvia tietoja tulosalueittain sekä muutamia tuottavuutta kuvaa-
via tunnuslukuja. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa ja järjestelmätarkastuksessa.  

Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden johdosta 
Puolustusvoimat on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pontus Londen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Puolustusvoimat 
Puolustusministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Puolustusministeriön kansliapäällikkö  
Puolustusvoimain komentaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriö
Ahvenanmaan valtionvirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Rahoitusvakausvirasto
Tilastokeskus
Tulli
Valtiokonttori
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Verohallinto
Väestörekisterikeskus
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtiovarainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Pasi Tervasmäki, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pasi Tervasmäki 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Enligt sändlista 
 

 

Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland år 2017 

Statens revisionsverk ger denna revisionsberättelse över revisionen av Statens ämbetsverk på Åland 
för finansåret 2017. 

Revisionen har utförts i enlighet med revisionsverkets revisionsinstruktion, och den har hänfört sig till 
det i 63 § i förordningen om statsbudgeten avsedda bokslutet, den bokföring som utgör grund för 
bokslutsuppgifterna och resultatredovisningen, den interna kontrollen samt iakttagandet av budgeten 
och de centrala bestämmelserna om den. 

Revisionen har utförts av redovisningsrevisionsråd Susanna Falck och den har övervakats av direktö-
ren för redovisningsrevisionen, OFR Väinö Viherkoski. 

Bokslutet 
Bokslutskalkylernas innehåll och framställningssätt samt den bokföring som utgör grund för dem har 
granskats i tillräcklig omfattning för att klargöra, huruvida bokslutskalkylerna och noterna till väsent-
liga delar har gjorts upp riktigt. 

Iakttagandet av budgeten 
Budgeten har iakttagits. 

Bokslutskalkyler och noter 
Bokslutskalkylerna har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna. 

De noter som presenteras som bilaga till bokslutskalkylerna har presenterats på det sätt som förut-
sätts i förordningen om statsbudgeten. 

Bokslutsanalysen har presenterats i enlighet med förordningen om statsbudgeten. 

Resultatbeskrivningen  
Innehållet i och framställningssättet för uppgifterna om den funktionella effektiviteten samt den re-
dovisning som utgör grund för dem har granskats i tillräcklig omfattning för att klargöra, huruvida re-
sultatbeskrivningen innehåller till väsentliga delar riktiga och tillräckliga uppgifter. 

De uppgifter som presenterats om den funktionella effektiviteten kan anses vara riktiga och tillräck-
liga. 

Intern kontroll 
Den interna kontrollen har utvärderats i riskanalysen och granskats i samband med bokföringen och 
resultatredovisningen samt i samband med löneadministrationens laglighetsgranskning. 

Granskningen av den interna kontrollen gav inte upphov till väsentliga anmärkningar. 
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Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den 
På basis av revisionen anförs som utlåtande, att budgeten och de centrala bestämmelserna över bud-
getens tillämpning har iakttagits. 

 

 

Marjatta Kimmonen 
överdirektör 
 
 
 
 
Susanna Falck 
redovisningsrevisionsråd 

 

 

 

SÄNDLISTA 
Statens ämbetsverk på Åland 
Finansministeriet 
Statskontoret 

 
FÖR KÄNNEDOM 

Riksdagens revisionsutskott 
Finanscontrollerfunktionen vid statsrådet 
Finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef 
Landshövdingen för Statens ämbetsverk på Åland 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Pentti Pohja ja tilintarkastusassistentti Jonna Carl-
son. Tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Aluehallintovirastojen toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuuden ja 
tuottavuuden tunnusluvut kanteluista, alkoholiluvista, sosiaali- ja terveydenhuollon luvista sekä ympä-
ristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisista asioista, työajan ja kustannusten ja-
kaumatiedot toiminnoittain ja tehtävittäin sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. 
Maistraattien toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty palvelualueittain taloudelli-
suutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut, henkilötyövuosi- ja kustannustiedot sekä maksullisen toi-
minnan kustannusvastaavuuslaskelmat.  
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Toiminnallisesta tehokkuudesta esitetyt tiedot ovat oikeita ja riittäviä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

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. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pentti Pohja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Valtiovarainministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Oikeusministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sisäministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Ympäristöministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rahoitusvakausviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitilintarkastaja Hanna Puukko-Manninen ja tilintarkastusassistentti 
Jonna Carlson, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 
 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Hanna Puukko-Manninen 
ylitarkastaja  

 

 

JAKELU 
Rahoitusvakausvirasto 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Rahoitusvakausviraston ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tilastokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Sari Lakka, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, 
JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Tilastokeskus on ryh-
tynyt asianmukaisiin 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.  

 

 
Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Sari Lakka 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Tilastokeskus 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Tilastokeskuksen pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tullin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tämän tilin-
tarkastuskertomuksen. 

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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtavat tilintarkastajat Petri Nurmi ja Erja Kaskinen sekä tilintarkastus-
assistentti Jonna Carlson. Arvonlisäveron kannon tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos, 
JHTT Pekka Ihalainen. Tarkastuksia on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.   

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä arvonlisäveron kannon ja palkkahallinnon lailli-
suus- ja asianmukaisuustarkastuksissa. 
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Tullin palkkahallinnon sisäisessä valvonnassa on todettu puutteita, joiden johdosta Tullin on syytä ryh-
tyä 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Petri Nurmi 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Tulli 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori  
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Tullin pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017    

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtiokonttorin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tä-
män 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä, suunnittelupäällikkö, JHT Jenni 
Leppälahti ja tilintarkastusassistentti Jonna Carlson ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö 
Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Aila Aalto-Setälä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

JAKELU 
Valtiokonttori 
Valtiovarainministeriö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö  
Valtiokonttorin pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen ja tarkastusassistentti Jonna Carl-
son, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 
 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Hanna Puukko-Manninen 
ylitarkastaja  

 

 

JAKELU 
 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtion talous-ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus 
vuodelta 2017   

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintar-
kastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksen tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden las-
kentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudat-
tamiseen.  Tarkastus on kohdistunut myös Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen hoi-
tamiin valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n tarkoittamiin keskitettyihin taloushallintotehtäviin.    

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä, johtava tilintarkastaja, JHT Se-
bastian Seemer, johtava tilintarkastaja Sanna-Mari Viljanen, johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen 
ja johtava tilintarkastaja CISA, JHT Mika Halme. Tarkastusta ovat valvoneet tilintarkastusjohtaja, JHTT 
Väinö Viherkoski, tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola ja tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Myk-
känen. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Palvelukeskuksen kirjanpitoyksikkötehtäviä koskeva sisäien valvonta  
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa.  

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  

Keskitettyjä taloushallintotehtäviä koskeva sisäinen valvonta 
Valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n tarkoittamia eräitä taloushallintotehtäviä koskevaa sisäistä 
valvontaa on arvioitu riskianalyysin yhteydessä ja tarkastettu palvelutuotannon prosessien tarkastusten 
yhteydessä.   

Palvelukeskuksen hoitamien taloushallintotehtävien sisäisessä valvonnassa on todettu puutteita, joiden 
johdosta palvelukeskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 17.8.2018 mennessä, mihin toi-
menpiteisiin se on ryhtynyt valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n tarkoittamien keskitettyjen ta-
loushallintotehtävien sisäisessä valvonnassa todettujen puutteiden johdosta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Aila Aalto-Setälä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

JAKELU 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö  
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus   
vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuk-
sesta varainhoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Heli Nikander, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Käyttöomaisuuden aktivointikäytännöt eivät ole hyvän kirjanpitotavan mukaisia. Muilta osin tilinpää-
töslaskelmat 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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä; sopimushallinnan, käyttöomaisuuden, hankintamenettelyjen, sidonnai-
suuksien ja myyntiprosessin tarkastuksissa sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuk-
sessa. 
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Sopimushallinnan, hankintamenettelyiden ja käyttöomaisuusprosessin sisäisessä valvonnassa on to-
dettu puutteita, joiden johdosta johdon tulee ryhtyä toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Heli Nikander 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

 
JAKELU 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimitusjohtaja 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallituksen jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Verohallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tä-
män 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet tilintarkastusneuvos Aino Niemi, johtava tilintarkastaja Sari Lakka ja ti-
lintarkastusassistentti Tomi Hallamaa, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

Budjetointimenettelyt 
Verohallinnossa on menossa tietojärjestelmämuutos, jossa nykyisin käytössä olevat verotuksen tieto-
järjestelmät korvataan vuoteen 2020 mennessä valmisohjelmistolla. Valmisohjelmiston käyttöönotto 
tapahtuu vaiheittain ja ensimmäinen käyttöönottovaihe on toteutunut vuonna 2016. 

Verojen kohdentamisperusteena on valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan maksu-
peruste. Valmisohjelmiston toimintaperiaatteista johtuen osa sillä käsiteltävistä verotapahtumista kir-
jautuu talousarviokirjanpitoon muulla kuin maksuperusteella, eikä tästä ole mainintaa talousarviossa.  

Niiltä osin kuin valmisohjelmiston verotapahtumakirjaukset eivät vastaa valtion talousarviosta annetun 
asetuksen 5 a §:n periaatteita, tulisi Verohallinnon ja valtiovarainministeriön selvittää, miten nämä ve-
rotulot budjetoidaan. Talousarvion yksityiskohtaisiin perusteluihin tulisi myös sisällyttää maininta ase-
tuksesta poikkeavasta kohdentamisperusteesta. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta momentille 28.10.01 (Verohallinnon toimintamenot, 
siirtomääräraha 2 vuotta) kirjattuja momentille 12.39.10 (Muut sekalaiset tulot) kuuluvia hyvityksiä           
(305 000 euroa). Verohallinnon tulee peruuttaa vuodelle 2018 siirretystä toimintamenomäärärahasta 
hyvityksiä vastaava määrä. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 
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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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

Tase-erittelyiden laadinnassa ja arkistoinnissa on havaittu puutteita, joiden johdosta Verohallinnon on 
syytä ryhtyä toimenpiteisiin.  

Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin palkkausperusteiden dokumentointiin liittyviä 
puutteita, joiden johdosta Verohallinnon on syytä 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 momentille 28.10.01 (Verohallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 
vuotta) kirjattuja momentille 12.39.10 (Muut sekalaiset tulot) kuuluvia hyvityksiä (305 000 euroa). Ve-
rohallinnon tulee peruuttaa vuodelle 2018 siirretystä toimintamenomäärärahasta hyvityksiä vastaava 
määrä. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   

 
 
 
Aino Niemi 
tilintarkastusneuvos  

JAKELU 
Verohallinto 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö valtiosihteerinä 
Verohallinnon pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2017 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 Pentti Pohja, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohta-
ja, JHTT Väinö Viherkoski. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 
 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pentti Pohja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Väestörekisterikeskus 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön  
hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallisarkisto
Museovirasto
Opetushallitus
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen, johtava tilintarkastaja Harri 
Myllyoja ja tarkastaja Milla Tulokas, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola.  

Tilintarkastukseen sisältyneen VALOS-järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilin-
tarkastaja Tanja Ekroos. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkä-
nen.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

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

Kansallisomaisuuteen ja käyttöomaisuuteen sisältyviä taideteoksia ja taide-esineitä koskevia tase-erit-
telyitä ei ole laadittu valtion talousarviosta annetun asetuksen 66 e §:n edellyttämällä tavalla. 

Muutoin 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. 
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Tuloksellisuuden kuvaus 
Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä Salama- ja VALOS-järjestelmän tarkastuksessa 
sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä 

Salama-järjestelmän tarkastuksessa on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden johdosta opetus- 
ja kulttuuriministeriön on syytä 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.    

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Mia Huhta-Keskinen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kansallisarkiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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, JHTT Klaus Krokfors, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 koskevien tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon sekä tuloksellisuuden laskenta-
toimen, palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yh-
teydessä. 

Sisäisestä valvonnasta 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.  

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Klaus Krokfors 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Kansallisarkisto 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Kansallisarkiston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 

 

 

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 tä-
män 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA, JHT Mika Halme, ja sitä on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä valtionapujen tarkastuksessa ja palkkahallinnon 
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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Mika Halme 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Museovirasto 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Museoviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Opetushallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja, JHTT Riku Stengård, johtava tilintarkastaja Anne Joki sekä 
ylitarkastaja Olli Piiroinen ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Momentin 29.20.21 (Ammatillisen koulutuksen kehittäminen, siirtomääräraha 2 v vuoden 2016 talous-
arvio) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti yhteensä 0,74 miljoonaa euroa momenteille 
29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v)   ja 29.40.20 (Korkeakoululaitoksen ja 
tieteen yhteiset menot, siirtomääräraha 3 v) kuuluvien menojen maksamiseen. 

Muilta osin talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöksessä ei ole esitetty talousarvioasetuksen 64 §:n edellyttämää laskelmaa momentilla 
29.10.01 (Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot) myönnetyn valtuuden käytöstä. Muilta 
osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti.  

Liitteessä 12 (Valtiontakaukset, -takuut sekä muut monivuotiset vastuut) esitettyihin muihin monivuo-
tisiin vastuisiin on sisällytetty väliaikaisiin tilajärjestelyihin liittyviä vuokrasopimusvastuita 3,1 miljoonaa 
euroa, joihin on myönnetty valtuus momentilla 29.10.01 (Valtion yleissivistävän koulutuksen toiminta-
menot) talousarviossa 2017. Muilta osin 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 sekä niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu rajatusti (riskianalyysiin perustuen). Tarkastus on kohdennettu esitettyjen 
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tietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja se on kohdistunut toiminnallista tehokkuutta 
koskeviin tietoihin. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon tarkastuksen, palkkahallinnon 
laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen sekä järjestelmätarkastuksen yhteydessä. 

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 momentin 29.20.21 (Ammatillisen koulutuksen kehittäminen, siirtomää-
räraha 2 v vuoden 2016 talousarvio) määrärahan käyttöä talousarvion vastaisesti yhteensä (0,74 mil-
joonaa euroa) momenteille 29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) ja 
29.40.20 (Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot, siirtomääräraha 3 v) kuuluvien menojen mak-
samiseen.    

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Riku Stengård 
ylitarkastaja  

 

JAKELU 
Opetushallitus 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI   

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Opetushallituksen pääjohtaja 
Opetushallituksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomen Akatemian tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, Sanna-Mari Viljanen, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Suomen Akatemia 
on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Muilta osin sisäisen valvonnan tarkastuksessa ei tullut esiin olennaista huomautettavaa. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Sanna-Mari Viljanen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Suomen Akatemia 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Suomen Akatemian pääjohtaja 
Suomen Akatemian hallituksen jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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, Sanna-Mari Viljanen, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Sanna-Mari Viljanen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Suomenlinnan hoitokunta 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Suomenlinnan hoitokunnan johtaja 
Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Maa- ja metsätalousministeriön  
hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto
Luonnonvarakeskus
Maanmittauslaitos
Maaseutuvirasto 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Antti Hieta ja johtava tilintarkastaja, JHTT Klaus 
Krokfors, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia toi-
mintokohtaisia kustannus- ja henkilötyövuositietoja. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tulokselli-
suuden laskentatoimen, palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen sekä tilinpäätöksen 
tarkastuksen yhteydessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin  valtionapujen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä puut-
teita, joiden johdosta ministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Antti Hieta 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila. Palkkahallintoon kohdistuneen lailli-
suus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Anna-Marja Kari. Tarkastusta 
on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskenta-toi-
men ja toiminnan tulojen tietojärjestelmiä koskeneen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon 
laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   

 

 

Mari Brusila 
johtava tilintarkastaja 

 

 

 

JAKELU 
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut    
 
 

 

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Riitta-Liisa Heikkilä ja johtava tilintarkastaja 
Tanja Ekroos. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, toimipaikkatarkastuksen, tulok-
sellisuuden laskentatoimen tarkastuksen sekä palkkahallintoon kohdistuvan laillisuus- ja asianmukai-
suustarkastuksen yhteydessä. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Riitta-Liisa Heikkilä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Luonnonvarakeskus 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja 
Luonnonvarakeskuksen johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 

 



107

 4.5.2018 Dnro 84/53/2017   
 
  
  

 
 
 

 
 
 
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maanmittauslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Heli Nikander, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tilusjärjestelyprosessin, Sonet-
tietojärjestelmän, ulkopuolisen rahoituksen ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhtey-
dessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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Sisäisen valvonnan tarkastuksessa on tullut esiin matkustusmenettelyjä koskevia puutteita, joiden joh-
dosta Maanmittauslaitoksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.    

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.  

 

 

 

 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Heli Nikander 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU  
 Maanmittauslaitos 

Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 

 



109

 23.4.2018 Dnro 85/53/2017   
 
  
    

 
 
 

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

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maaseutuviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Erkki Niemelä. Tilintarkastukseen sisältyneen ympä-
ristökorvausta koskevan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkas-
taja Erkki Niemelä ja tilintarkastusneuvos, JHTT Pekka Ihalainen. Tilintarkastukseen sisältyneen maaseu-
turahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukia koskevan tarkastuksen on suorittanut tilintarkas-
tusneuvos Heikki Kuivanto. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tulokselli-
suuden laskentatoimen sekä maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukien tarkastuksen 
yhteydessä. Lisäksi sisäistä valvontaa on arvioitu maatalouden ympäristötukeen ja Maaseutuviraston 
palkkahallintoon kohdistuneiden laillisuus- ja asianmukaisuustarkastusten yhteydessä. 

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
Erkki Niemelä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Maaseutuvirasto 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Maaseutuviraston ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Liikenne- ja viestintäministeriön  
hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriö
Ilmatieteen laitos
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
Viestintävirasto
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
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Jakelussa mainitut      
 
 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja ja johtava tilintarkastaja, 
JHTT Klaus Krokfors, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Harri Myllyoja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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, JHTT Elina Rautavalta, ja sitä on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Ilmatieteen laitos 
on ryhtynyt asianmukaisiin 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Elina Rautavalta 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU  
 Ilmatieteen laitos 

Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Johanna Kormu sekä tarkastaja Milla Tulokas ja 
sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Momentille 31.10.78 (Eräät väylähankkeet, siirtomääräraha 3 v vuoden 2017 talousarviossa) on kirjattu 
talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2018 kuuluvia me-
noja (1,3 miljoonaa euroa).  

Muilta osin talousarviota on noudatettu.  

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja valtuusseurannan tarkastuk-
sen yhteydessä sekä kahden väylähankkeen, Sampo-toiminnanohjausjärjestelmän tarkastuksessa ja 
palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin puutteita menojen ja tulojen varainhoitovuodelle kohdenta-
misessa ja tositteiden tietosisällössä, joiden osalta Liikenneviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.  

Valtuusseurantaan kohdistuneessa tarkastuksessa on tullut esiin puutteita sopimushallinnassa ja val-
tuuden käytön dokumentoinnissa, joiden johdosta Liikenneviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Korjausvelkaohjelman ja siihen liittyneen väylähankkeen tarkastuksessa on tullut esiin puutteita kor-
jausvelkahankkeen käyttöperusteluiden mukaisessa toteuttamisessa sekä ilman valtuutta toteutetta-
vissa, määrärahan käyttöajan ylittävissä sopimuskausissa, joiden johdosta Liikenneviraston on syytä 
ryhtyä toimenpiteisiin. 

Muilta osin sisäisessä valvonnassa ei tullut esiin olennaista huomautettavaa. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu. 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Liikenneviraston tulee 
ilmoittaa tarkastusvirastolle 10.8.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisen valvon-
nan puutteiden osalta. 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
Johanna Kormu 
johtava tilintarkastaja  

 

 

JAKELU 
Liikennevirasto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Liikenneviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut     
 
 

 

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja, ylitarkastaja, JHTT Pauliina 
Mikkola ja ylitarkastaja, JHT Ilona Leinonen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen 
valvonnan tarkastukseen on sisältynyt myös tulojen laskutuksessa käytettävän Sonet -järjestelmän vuo-
den 2016 tilintarkastuksen jälkitarkastus. 
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Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin tietojärjestelmähankkeiden aktivointimenettelyitä koskevia 
puutteita, joiden osalta Liikenteen turvallisuusviraston on syytä ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Sonet -tietojärjestelmän tarkastuksessa on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden johdosta Lii-
kenteen turvallisuusvirasto on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Palkkahallinnon tarkastuksessa on tullut esiin tiettyjä palkan muutosta koskevia päätöksiä ja niihin liit-
tyviä toimenpiteitä koskevia puutteita, joiden johdosta Liikenteen turvallisuusvirasto on ryhtynyt asian-
mukaisiin 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.  

 
 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Harri Myllyoja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Viestintäviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Tanja Ekroos 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Viestintävirasto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Viestintäviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Työ- ja elinkeinoministeriön  
hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriö
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
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Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen, johtava tilintarkastaja, JHTT Elina 
Rautavalta ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen sekä johtava tilintarkastaja, JHTT Klaus Krokfors. 
Tarkastusta ovat valvoneet tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila, tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari 
Sanaskoski ja tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansain-
välistymisen ja kasvun edistämiseen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahan käyt-
tämistä talousarvion vastaisesti valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (271 139 euroa). 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteestä 12 (Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut monivuotiset vastuut) puut-
tuu tiedot valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) mukaisista vientitakuiden takausvastuista 
(enintään 5 miljardia euroa) ja investointitakuiden takuuvastuista (enintään 200 miljoonaa euroa). Li-
säksi tilinpäätöslaskelmien liitteestä puuttuvat Huoltovarmuuskeskuksen turvavarastointilain 
(970/1982) (8,8 milj. euroa) ja muiden pitkäaikaisten sopimusten (53,8 milj. euroa) vastuutiedot. Muilta 
osin tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuk-
sen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 
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Tuloksellisuuden kuvaus 
Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Koska toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty puutteelliset tiedot tuottavuudesta ja 
taloudellisuudesta eikä yhteisrahoitteisesta toiminnasta ole esitetty kustannusvastaavuuslaskelmaa, ei 
toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa, EU-varoihin kohdistuneessa tarkastuksessa ja tietojärjestelmiin kohdistuneessa järjestel-
mätarkastuksessa. 

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 momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kas-
vun edistämiseen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahan käyttämistä talousar-
vion vastaisesti valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (271 139 euroa). 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Juhani Räsänen  
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen 
tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuk-
sen (KEHA-keskus) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHT Tea Grönlund, johtava tilintarkastaja Jaana 
Puhakainen, johtava tilintarkastaja Maarit Rannisto, johtava tilintarkastaja Timo Kerttula, johtava tilin-
tarkastaja Mari Brusila, tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen. 
Tarkastusta ovat valvoneet tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila ja tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari 
Sanaskoski. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 3 v vuoden 2016 talousarviossa) 
määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (186 674 euroa).  

Muilta osin talousarviota on noudatettu 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 sekä niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  
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Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä Euroopan aluekehitysrahastovarojen (EAKR) 
käyttöön liittyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan, maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja han-
ketukien sekä URA-järjestelmää koskeneiden tarkastusten sekä palkkahallintoa ja kunnille maksettujen 
kotouttamisen korvauksia koskeneiden laillisuus- ja asianmukaisuustarkastusten yhteydessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin puutteita tosittamisessa ja tositteiden arkistoinnissa, joiden 
osalta KEHA-keskuksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin. 

Palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden 
johdosta KEHA-keskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta seuraavia menettelyjä: 

1 Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 3 v vuoden 2016 
talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (186 674) 
euroa.  

2 Kirjanpidon tositteita ei ole kaikilta osin laadittu talousarvioasetuksen 44 §:n edellyttämällä tavalla 
eikä valtionavustuksiin liittyviä kirjanpidon tositteita ole kaikilta osin arkistoitu valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 46 §:n edellyttämällä tavalla. 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen KEHA-keskuksen tulee 
ilmoittaa tarkastusvirastolle 10.8.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt palkkahallin-
toon, tosittamiseen ja tositteiden arkistointiin liittyvien puutteiden johdosta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Tea Grönlund 
johtava tilintarkastaja  

 

 

JAKELU 
KEHA-keskus 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Ympäristöministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
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Valtiovarainministeriö 
 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
KEHA-keskuksen johtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Energiaviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2017 
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, JHT Tea Grönlund ja johtava tilintarkastaja, 
JHTT Jani Leinonen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu lukuun ottamatta tulojen (104 500 euroa) kirjaamista talousarvion ja val-
tion talousarviosta annetun lain 3 a §:n vastaisesti momentille 32.60.46 (Päästökaupan epäsuorien 
kustannusten kompensaatiotuki, arviomääräraha). 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 
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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 tulojen (104 500 euroa) kirjaamista talousarvion ja valtion talousarviosta 
annetun lain 3 a §:n vastaisesti momentille 32.60.46 (Päästökaupan epäsuorien kustannusten kom-
pensaatiotuki, arviomääräraha). 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Tea Grönlund 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Energiavirasto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Energiaviraston ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
päällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

 

Marjatta Kimmonen 
ylijohtaja 
 
 
 
 
Jaana Puhakainen 
johtava tilintarkastaja 

 

 

 

JAKELU 
Geologian tutkimuskeskus 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja 
Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Jakelussa mainitut 
 
 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2017 tämän tilintarkastuskertomuksen. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimi on 1.1.2018 
alkaen Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. 

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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Maarit Rannisto, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
päällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen     
ylijohtaja   
 
 
 
 
 
Maarit Rannisto 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin pääjohtaja 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 Jaana Puhakainen, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  



137

   2 (2)  
 
 
 

 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Jaana Puhakainen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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, JHTT Jani Leinonen ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 
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. 

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Koska liiketaloudellisia suoritteita koskevasta kustannusvastaavuuslaskelmasta puuttuu tuottoja noin 
1 milj. euroa, ei liiketaloudellisesta maksullisesta toiminnasta ja sen kannattavuudesta esitettyjä tieto-
ja voida pitää oikeina ja riittävinä. Muilta osin toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riit-
tävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Jani Leinonen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja Hanna Surakka ja johtava tilintarkastaja, JHTT Elina Rauta-
valta, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta tarkastuksessa ei ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Hanna Surakka 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 

 



Sosiaali- ja terveysministeriön  
hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Säteilyturvakeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos Susanna Falck. Palkkahallintoon kohdistuneen lailli-
suus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Anna-Marja Kari. Tarkastusta 
on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty ministeriön tehtäväkokonaisuuksien kustan-
nus- ja henkilötyövuositiedot, kirjanpitoyksikön muiden yksiköiden taloudellisuus- ja tuottavuustiedot 
sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan olennaisilta osin pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 

 Susanna Falck 
tilintarkastusneuvos  

 

 

 

JAKELU 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 
2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuk-
sesta varainhoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Christa Laurila, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

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. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Christa Laurila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus  
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 
2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuk-
sesta varainhoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Christa Laurila, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 

Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen määrittelyssä on 
tullut esiin puutteita, joiden johdosta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on syytä ryhtyä 
toimenpiteisiin. 

Muilta osin sisäisessä valvonnassa ei 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. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Christa Laurila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CIA, CGAP Christa Laurila, ja sitä on valvonut tilin-
tarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Christa Laurila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Säteilyturvakeskus 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja johtava tilintarkastaja, CIA, CGAP 
Christa Laurila. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu.  

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men ja toiminnan tulojen tietojärjestelmiä koskeneen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon 
laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa.  
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Palkkahallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos on ryhtynyt asianmukaisiin 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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   

 

 

Mari Brusila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriö
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Suomen ympäristökeskus
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ympäristöministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Pauliina Mikkola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pauliina Mikkola 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Ympäristöministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Jakelussa mainitut 
 
 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta 
varainhoitovuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tilintarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Olli Piiroinen ja tarkastaja Milla Tulokas. Tarkastusta on 
valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Olli Piiroinen 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
Ympäristöministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller –toiminto 
Ympäristöministeriön kirjaamo 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2017 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 sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Pauliina Mikkola, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Jaakko Eskola. 

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

Talousarvion noudattaminen 
Talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkahallinnon laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa. 
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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.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pauliina Mikkola 
ylitarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
Suomen ympäristökeskus 
Ympäristöministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtion televisio- ja radiorahasto
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Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Palosuojelurahastosta annetun lain 
13 §:n mukaisesti. Se on kohdistunut Palosuojelurahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöstieto-
jen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Pa-
losuojelurahastosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen 
keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut tarkastaja Reijo Luomala, ja sitä 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. 

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. 

Toiminnallisen tehokkuuden, toiminnan tuloksen sekä taloudellisen aseman kuvauksissa esitettyjä tie-
toja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men, hallinnon, tilinpäätöksen ja avustusten myöntämisen tarkastuksen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin olennaista huomautettavaa. 
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Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Palosuojeluraston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä 
koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittely 
Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta, tuloksesta sekä taloudel-
lisesta asemasta, tilinpäätös voidaan vahvistaa. 

Palosuojelurahastolain 10 §:n 3 momentin mukaisesti rahaston hallitus on päättänyt 27.2.2018 esittää 
sisäministeriölle, että vuoden 2017 tuottojäämä 385 758,73 euroa kirjataan rahaston omaan pää-
omaan. Siirron jälkeen oma pääoma on 9 522 254,39 euroa. Palosuojelurahaston tulos voidaan käsitel-
lä hallituksen ehdottamalla tavalla.    

 
 
 
Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Reijo Luomala 
tarkastaja  

 

 

 

JAKELU 
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Sisäministeriö 
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Palosuojelurahaston pääsihteeri 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2017 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Valtion televisio- ja radiorahastosta 
annetun lain 4 §:n mukaisesti. Se on kohdistunut rahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöksen 
perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Valtion 
televisio- ja radiorahastosta annetun lain ja valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen keskeisten 
säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Klaus Krokfors, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

Tilinpäätös 
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. 

Rahaston käyttösuunnitelman noudattaminen 
Rahaston käyttösuunnitelmaa on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa ja toimintaa 
on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti.  
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men, hallinnon sekä tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. 

Sisäisestä valvonnasta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Rahaston vuoden 2017 tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mää-
räysten mukaisesti. Se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuu-
desta sekä taloudellisesta asemasta. Rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien sään-
nösten ja määräysten mukaisesti. Näin ollen tilinpäätös voidaan vahvistaa.  

Valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että valtion talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännök-
siä on noudatettu.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Klaus Krokfors 
johtava tilintarkastaja  

 
JAKELU 

Valtion televisio- ja radiorahasto 
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Valtiokonttori 
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Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Viestintäviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Öljysuojarahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2017 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, JHTT Pasi Tervasmäki, ja sitä on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

Tilinpäätös 
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. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men, hallinnon sekä tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä.  

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Öljysuojarahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu si-
tä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti.  

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittely 
Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta ja tuloksesta sekä talou-
dellisesta asemasta, tilinpäätös voidaan vahvistaa. 

Rahaston hallitus on ehdottanut kulujäämän 6 511 581 euroa kirjaamista rahaston omaan pääomaan. 
Rahaston tulos voidaan käsitellä hallituksen ehdottamalla tavalla. Oman pääoman määrä on kulujää-
män kirjauksen jälkeen 39 668 565,19 euroa. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Pasi Tervasmäki 
johtava tilintarkastaja  
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