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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.  
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