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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.    
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