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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. 
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