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Eduskunta     

 

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 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 
valtion talousarviotaloutta. Tarkastukseen on sisällytetty talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja 
kululaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä tilinpäätöstietojen perustana oleva valtion kes-
kuskirjanpito. Tarkastusta on kohdennettu myös niihin menettelyihin, joilla turvataan tietojen muut-
tumattomuus ja oikeellisuus keskuskirjanpidossa ja valtion tilinpäätöksen valmistelussa. 

Valtion tilinpäätös 
Valtion tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on 
tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
laadittu olennaisilta osin oikein. 

Momentille 12.26.99 (Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot) kuuluvia tuloja (1,36 milj. euroa) on 
kirjattu talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n vastaisesti momentille 26.10.20 
(Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot, arviomääräraha). 

Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talo-
usarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 
2016 menoksi (yhteensä 6,4 milj. euroa). Momentille 31.10.76 (Maa- ja vesialueiden hankinnat ja kor-
vaukset, arviomääräraha) on vuodelle 2016 kohdennettu talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n 
vastaisesti ennakkomaksu (3,05 miljoonaa euroa). Momentille 32.01.20 (Siviilipalvelus, arviomäärära-
ha) on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuo-
delle 2017 kuuluvia menoja vuoden 2016 menoksi (26 236 euroa). Menettelyillä on valtion talousarvi-
osta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.  

Momentille 26.40.01 (Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, siirto-
määräraha 2 v) on talousarvion vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia palautuksia 
(317 204 euroa). Momentin 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 v vuo-
den 2014 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion ja valtion talousarviosta annetun ase-
tuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2017 kuuluvien menojen (183 500 euroa) maksamiseen.  Momentin 
30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2014 talousarviossa) 
määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti momentille 30.01.21 (Kansainvälinen yhteistyö, siir-
tomääräraha 2 v vuoden 2015 talousarviossa) kuuluvien menojen (57 648 euroa) maksamiseen. Maa-
hanmuuttoviraston ja maa- ja metsätalousministeriön tulee peruuttaa vastaavista vuodelle 2017 siir-
retyistä määrärahoista edellä mainittuja eriä vastaavat määrät.  
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Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion vastaisesti tu-
loutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia menojen palautuksia (yhteensä 421 046 euroa).  

Talousarviotilille kirjaamista odottaviin menoihin sisältyy maksettuja ennakoita (777 602 euroa), jotka 
olisi talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan tullut kirjata vuoden 
2016 menoiksi momentille 32.70.30 (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha). 

Momentille 35.20.55 (Avustukset korjaustoimintaan, siirtomääräraha 3 v) on jäänyt kohdentamatta 
vuodelle 2016 kuuluvia menoja (yhteensä 20 miljoonaa euroa). 

Momentin 25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäverot, arviomääräraha) määrärahaa on 
käytetty talousarvion vastaisesti momentille 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korva-
ukset, arviomääräraha) kuuluvien menojen (44 774 euroa) maksamiseen. Momentin 30.01.21. (Kan-
sainvälinen yhteistyö, siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahaa on talousarvion 
vastaisesti käytetty virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkausmenoihin (32 785 euroa).  

Momentin 32.01.01 (Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on 
käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen (25 000 euroa). Momentin 32.20.41 (Val-
tionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 
talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti valtion viraston kehittämishankkeen 
rahoittamiseen (677 847 euroa). Momentille 32.60.40 (Energiatuki, arviomääräraha) kuuluvia menoja 
(296 299 euroa) on maksettu talousarvion vastaisesti momentilta 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan tukeminen, arviomääräraha). 

Momentin 33.60.40 (Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin, siirtomäärä-
raha 3 v) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti ensihoidon tutkimus- ja kehittämistyöhön 
(1,2 miljoonaa euroa). Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lopullisia valtionavustuksen perustana 
olevia menoja määritettäessä on valtionavustuslain 6 §:n vastaisesti jätetty vähennyksenä huomioi-
matta lakisääteiset potilaskuljetuskorvaukset.  

Momenttien 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 2 v), 35.10.21 (Eräät luonnon-
suojelun menot, siirtomääräraha 3 v, vuoden 2015 talousarviossa) ja 35.10.22 (Eräät ympäristömenot, 
siirtomääräraha 3 v, vuoden 2014 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siir-
tomenojen (yhteensä 2 051 670 euroa) maksamiseen. 

Valtion tilinpäätöksen laadintaa varten Valtiokonttorille toimitettuja valtuuksia koskevia tietoja voi-
daan kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä. Valtion tilinpäätöksen valtuuksia koskevat tiedot vas-
taavat keskitetyn valtuusseurannan tietoja. 

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

Valtion tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä 
tavalla. 

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 tarkastuk-
sen yhteydessä. 

Valtion tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä syntyneen käsityksen mukaan keskuskirjanpitoa kos-
kevalla sisäisellä valvonnalla on voitu vaikuttaa siihen, että valtion tilinpäätöksen pohjana olevat kes-
kuskirjanpidon tiedot eivät sisällä olennaisia virheitä. 
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Tarkastusviraston tilinpäätöskannanotto 
Valtion tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.  

 

 

Tytti Yli-Viikari       

pääjohtaja  

 

 

 

Riitta-Liisa Heikkilä 

johtava tilintarkastaja  



Tasavallan presidentin kanslia 
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Tasavallan presidentin kanslia 

 

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Aino Niemi ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, 
JHTT Väinö Viherkoski.  

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. 

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. 

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  
 
 
 
 
Aino Niemi 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö 
Tasavallan presidentin kanslian kirjaamo 
Valtiokonttori 
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Valtioneuvoston kanslia
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Valtioneuvoston kanslia 
 
 

 

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtioneuvoston kanslian tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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

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.  

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty valtioneuvoston kanslian tehtäväalueittaiset 
kustannus- ja henkilötyövuositiedot. Esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä. 

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  
 
 
 
 
Susanna Falck 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller –toiminto 
Valtioneuvoston kanslian kirjaamo 
Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri 
Valtiokonttori 



19



Ulkoasiainministeriön hallinnonala
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Ulkoasiainministeriö 
 

 

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ulkoasiainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan ulkoasiainministeriölle. 

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, JHTT Jani Leinonen sekä tilintarkastusassistentit 
Anu Rinkinen ja Eija Pouttu. Julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmu-
kaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen. Tarkastusta valvonut ti-
lintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila.  

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. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty henkilötyövuodet ja kustannusten jakauma 
tehtävittäin sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. 

Koska toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tietoihin sisältyy erityisesti työajan kohdentamisesta 
aiheutuvaa olennaista arvionvaraisuutta ja julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laskelman tiedot 
ovat osin arviovaraisia, ei esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja 
asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan  sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden joh-
dosta ulkoasiainministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä on tullut esiin kustannusten seurantaan ja kohden-
tamiseen liittyviä puutteita, joiden johdosta ulkoasiainministeriö on ryhtynyt 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      
      
 
 
 
Jani Leinonen  
johtava tilintarkastaja 
 
 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Ulkoasiainministeriön kirjaamo 
Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri 
Valtiokonttori 
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Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö
Oikeusrekisterikeskus
Rikosseuraamuslaitos
Syyttäjälaitos
Ulosottolaitos
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Oikeusministeriö 
 
 

 

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa oikeusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto, johtava tililintarkastaja Jari Siiro-
la ja tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Myk-
känen. Julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen 
osalta tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

Momentin 25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäverot, arviomääräraha) määrärahaa on 
käytetty talousarvion vastaisesti momentille 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat  
korvaukset, arviomääräraha) kuuluvien menojen (44 774 euroa) maksamiseen. 

Muilta osin 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 tarkastuksen yhteydessä, Kieku- talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän kon-
versioiden tarkastuksen yhteydessä sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asian-
mukaisuustarkastuksen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan tarkastukseen on sisältynyt myös tulojen yleisen edunvalvonnan Edvard-
tietojärjestelmän tarkastus edunvalvontapalkkioiden laskutuksen osalta. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin puutteita yksityisille oikeusavustajille maksettavien korvaus-
ten kirjaamisessa oikealle varainhoitovuodelle, minkä johdosta oikeusministeriön on syytä ryhtyä toi-
menpiteisiin. 

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 momentin 25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäverot, ar-
viomääräraha) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti momentille 25.10.50 (Yksityisille  
oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha) kuuluvien menojen (44 774 euroa) mak-
samiseen.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Heikki Kuivanto 
tilintarkastusneuvos  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kirjaamo 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Oikeusministeriö 
Oikeusrekisterikeskus 
 

 

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä oikeusministeriöl-
le että Oikeusrekisterikeskukselle. 

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 

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. 

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 Kieku -talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän konversioiden 
tarkastuksen yhteydessä.   

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 
 
 
 
 
Jari Siirola 
johtava tilintarkastaja 

   

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kirjaamo 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Oikeusrekisterikeskuksen johtaja 
Valtiokonttori 
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Oikeusministeriö 
Rikosseuraamuslaitos 
 

 

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä oikeusministeriöl-
le että Rikosseuraamuslaitokselle. 

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 Anne Joki. Uuteen laskentajärjestelmään siirtymi-
seen liittyneen konversion on tarkastanut tilintarkastusassistentti Tomi Hallamaa. Tarkastusta on val-
vonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastusten yhteydessä ja Kieku – järjestelmään siirtymiseen liittyneen konversion tarkastuk-
sessa. 

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  
 
 
 
 
Anne Joki 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kirjaamo 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja 
Rikossseuraamuslaitoksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Oikeusministeriö 
Syyttäjälaitos 
 

 

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa syyttäjälaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä oikeusministeriölle että syyt-
täjälaitokselle. 

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 

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. 

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 Kieku -talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän konversioiden 
tarkastuksen yhteydessä.   

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 
 
 
 
 
Jari Siirola 
johtava tilintarkastaja 

   

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kirjaamo 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Valtakunnansyyttäjä 
Valtiokonttori 
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Oikeusministeriö 
Ulosottolaitos 

 

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ulosottolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä oikeusministeriölle että 
Ulosottolaitokselle. 

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. Julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskevan laillisuus- ja asianmukai-
suustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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 Kieku -talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän konversioiden 
tarkastuksen yhteydessä.   

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 
 
 
 
 
Jari Siirola 
johtava tilintarkastaja 

   

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Oikeusministeriön kirjaamo 
Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Valtakunnanvouti 
Valtiokonttori 
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Sisäministeriön hallinnonala

Sisäministeriö
Hallinnon tietotekniikkakeskus
Hätäkeskuslaitos
Maahanmuuttovirasto 
Pelastusopisto 
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos 
Suojelupoliisi



37

 4.5.2017 Dnro 11/53/2016   
 
  
  
 
 
 

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

Sisäministeriö 
 
 

 

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sisäministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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

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. 

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. 

 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  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kirjaamo 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
 
 
 

 

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan valtiovarain-
ministeriölle ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselle. 

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen kirjanpitoyksikkö lakkautettiin 31.5.2016. Viraston toimialasidon-
naiset tietojärjestelmäpalvelut siirrettiin sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvalle Poliisihallitukselle 
1.4.2016 ja turvallisuusverkkotoiminnot valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvalle Valtion tie-
to- ja viestintätekniikkakeskukselle 1.6.2016. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilinpäätös on laadittu 
ajalta 1.1.–31.12.2016. 

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 Hanna Surakka 2.12.2016 saakka ja johtava tilintarkastaja, 
CISA, JHT Mika Halme 3.12.2016 alkaen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila.  

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan kokonaisuutena pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen 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  
 
 
 
 
Mika Halme 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Sisäministeriön kirjaamo 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimitusjohtaja 
Valtiokonttori 
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Sisäministeriö 
Hätäkeskuslaitos 
 

 

 Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että 
Hätäkeskuslaitokselle. 

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 tilintarkastuspäällikkö, JHTT 
Sami Kummila.  

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. 

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.  

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  
 
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kirjaamo 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja 
Valtiokonttori 
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Sisäministeriö 
Maahanmuuttovirasto 
 

 

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maahanmuuttoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodel-
ta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että 
Maahanmuuttovirastolle. 

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. Tilintarkastukseen sisältyneen vastaanottotoi-
minnan kustannusten korvaamista koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut 
johtava tilintarkastaja Aino Niemi. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila 

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. 

Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talo-
usarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 
2016 menoksi (yhteensä 6,4 milj. euroa). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vas-
taisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. 

Momentille 26.40.01 (Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, siirto-
määräraha 2 v) on talousarvion vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia palautuksia 
(317 204 euroa). Maahanmuuttoviraston tulee peruuttaa vuodelle 2017 siirretystä määrärahasta pa-
lautuksia vastaava määrä. 

Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 26.40.63 
(Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion vastaisesti tu-
loutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia menojen palautuksia (yhteensä 421 046 euroa).  

Muilta osin 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 
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 sekä julkisoikeudellista maksullista toimintaa ja vastaanottotoiminnan kustan-
nusten korvaamista koskeneiden laillisuustarkastusten yhteydessä.  

Tarkastuksessa todettuja talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä pitää myös sisäisen 
valvonnan puutteina.  

Vastaanottotoiminnan korvausprosessin sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden osalta 
Maahanmuuttoviraston tulee ryhtyä toimenpiteisiin. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa.  

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta seuraavia talousarviomenojen ja niiden oikaisujen varainhoitovuodelle 
kohdentamista koskeneita virheitä: 

1 Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 
26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion 
ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 
kuuluvia menoja vuoden 2016 menoksi (yhteensä 6,4 milj. euroa). Menettelyllä on valtion 
talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. 

2 Momentille 26.40.01 (Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, 
siirtomääräraha 2 v) on talousarvion vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia 
palautuksia (317 204 euroa). Maahanmuuttoviraston tulee peruuttaa vuodelle 2017 siirretystä 
määrärahasta palautuksia vastaava määrä. 

3 Momenteille 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, arviomääräraha) ja 
26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet, arviomääräraha) on talousarvion 
vastaisesti tuloutettu aikaisempaan vuoteen kohdistuvia menojen palautuksia (yhteensä 421 046 
euroa). 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Maahanmuuttoviras-
ton tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 11.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt vas-
taanottotoiminnan kustannusten korvaamiseen ja talousarvion noudattamiseen liittyvien puutteiden 
johdosta.  

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  
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TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kirjaamo 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Maahanmuuttoviraston ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Sisäministeriö 
Pelastusopisto 
 

 

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Pelastusopiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Pelas-
tusopistolle. 

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, JHTT Sami Kummila.  

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

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

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  
 
 
 
 
Elina Rautavalta 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sisäministeriön kirjaamo 
Sisäministeriön kansliapäällikkö 
Pelastusopiston rehtori 
Valtiokonttori 
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Sisäministeriö 
Poliisihallitus 
 

 

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Poliisihallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Poliisi-
hallitukselle. 

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 tilintarkastusneuvos, JHTT Arto Manninen, ylitarkastaja Mika Limola, 
ylitarkastaja Reijo Luomala sekä tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momentille 26.10.20 (Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot, arviomääräraha) on 
tuloutettu talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n vastaisesti momentille 12.26.99 
(Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot) kuuluvia tuloja (1,36 milj. euroa). 

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

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

Toiminnallista tehokkuutta kuvaavina tietoina on esitetty toiminnoittaiset kustannus- ja henkilötyö-
vuositiedot sekä näiden pohjalta muodostettuja tunnuslukutietoja. Lisäksi on esitetty maksullisen toi-
minnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. 

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 tarkastuksen sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja 
asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin taseen eriin liittyviä puutteita, joiden johdosta Poliisihallituk-
sen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tarkastuksessa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Po-
liisihallitus 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 lukuun ottamatta momentille 12.26.99 (Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot) kuuluvi-
en tulojen (1,36 milj. euroa) kirjaamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n vas-
taisesti momentille 26.10.20 (Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot, arviomäärä-
raha). 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Arto Manninen 
tilintarkastusneuvos  
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Sisäministeriö 
Rajavartiolaitos 
 

 

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rajavartiolaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että 
Rajavartiolaitokselle. 

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, JHT, KHT Minna Tyrväinen, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
päällikkö, JHTT Sami Kummila.  

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. 

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. 

 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  
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Sisäministeriö 
Suojelupoliisi 
 

 

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suojelupoliisin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että Suoje-
lupoliisille. 

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 Reijo Luomala, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, 
JHTT Sami Kummila.  

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. 

Koska toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina ei ole esitetty tietoja taloudellisuudesta eikä tuot-
tavuudesta, ei toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä.  

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

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  

 



53

   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  
 
 
 
 
Reijo Luomala 
ylitarkastaja  
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Puolustusministeriö 
 
 

 

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa puolustusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
johtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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.  

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  
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Puolustusministeriö 
Puolustushallinnon rakennuslaitos 
 

 

 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustushallinnon rakennuslaitokselle tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä puo-
lustusministeriölle että Puolustushallinnon rakennuslaitokselle. 

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 

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. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia 
tunnuslukuja, henkilötyövuositietoja sekä toimialoittaisia kustannus- ja laajuustietoja. Esitetyt tiedot 
ovat oikeita ja riittäviä. 

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

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  
 
 
 
 
Mika Limola 
ylitarkastaja  
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Puolustusministeriö 
Puolustusvoimat 
 

 

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä puolustusministeriölle että 
Puolustusvoimille. 

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 johtavat tilintarkastajat Pontus Londen ja Elina Rautavalta, ylitarkasta-
ja Hanna Surakka sekä tilintarkastusassistentit Anu Rinkinen ja Eija Pouttu, ja sitä on valvonut tilintar-
kastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski.   

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. 

Puolustusvoimat on tilinpäätöksessään esittänyt momentilla 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat) 
uusittavaksi valtuutta noin 101,2 miljoonaa euroa liian suurena. Vastaava virhe on myös tiedoissa val-
tuuksien 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. 

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 tietona on esitetty maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-
laskelmat ja kustannuslaskentaan perustuvia tietoja tulosalueittain sekä muutamia tuottavuutta ku-
vaavia tunnuslukuja. 

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 tarkastuksen 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  
 
 
 
 
Pontus Londen 
johtava tilintarkastaja  
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Valtiovarainministeriö
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Tilastokeskus
Tulli
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
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Valtiovarainministeriö 
 
 

 

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtiovarainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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

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. 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmalta puuttuu myyntituottoja 1,249 miljoonaa eu-
roa.  Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää olennaisilta osin oikeina ja riittä-
vinä.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä vaihto-omaisuutta koskeneessa tarkastuksessa.  

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  
 
 
 
 
Pasi Tervasmäki 
johtava tilintarkastaja  
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Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
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Finansministeriet 
Statens ämbetsverk på Åland 
 

 

Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland år 2016 

Statens revisionsverk ger denna revisionsberättelse över revisionen av Statens ämbetsverk på Åland 
för finansåret 2016. Revisionsberättelsen ges till både finansministeriet och Statens ämbetsverk på 
Åland. 

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 ledande redovisningsrevisor Susanna Falck och den har övervakats av direk-
tören för redovisningsrevisionen, OFR Väinö Viherkoski. 

Bokslutet 

Bokslutskalkyler och noter 
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. 

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. 

Granskningen av den interna kontrollen gav inte upphov till väsentliga anmärkningar. 



66

   2 (2)  
 
 
 

 

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 
ledande redovisningsrevisor 

 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Riksdagens revisionsutskott 
Finansministeriet 
Finanscontrollerfunktionen vid statsrådet 
Finansministeriets registratorskontor 
Finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef 
Landshövdingen för Statens ämbetsverk på Åland 
Statskontoret 
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Valtiovarainministeriö 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston  tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston  tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiova-
rainministeriölle että Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 

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 Pentti Pohja, johtava tilintarkastaja Christa Lau-
rila ja tarkastussihteeri Eija Pouttu. Tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkos-
ki. 

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. 

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 jakaumatiedot toimin-
noittain ja tehtävittäin sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Maistraattien toi-
minnallisesta tehokkuudesta on esitetty tulosalueittain taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tun-
nusluvut, henkilötyövuosi- ja kustannustiedot sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslas-
kelmat. 

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 sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukaisuus-
tarkastuksen 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  
 
 
 
 
Pentti Pohja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Oikeusministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sisäasiainministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Ympäristöministeriö 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Rahoitusvakausvirasto 
 

 

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Rahoitusvakausviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodel-
ta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministe-
riölle että Rahoitusvakausvirastolle. 

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 Hanna Puukko-Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
johtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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.  

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  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Rahoitusvakausviraston ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Tilastokeskus 
 

 

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tilastokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että 
Tilastokeskukselle. 

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 Sari Lakka, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, 
JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

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

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  
 
 
 
 
Sari Lakka 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Tilastokeskuksen pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Tulli 
 

 

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tullin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilin-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Tullille. 

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 Erja Kaskinen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjoh-
taja, JHTT Väinö Viherkoski.  

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. 

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 arvonlisäverotulojen kannon ja ITU-järjestelmän 
tarkastuksissa. 

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   
 
 
 
 
Erja Kaskinen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri 
Tullin pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
 

 

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtiokonttorin tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että 
Valtiokonttorille. 

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 Aila Aalto-Setälä ja johtava tilintarkastaja, JHT 
Jenni Leppälahti. Leppälahti on suorittanut valtion velan ja kassanhallinnan kirjanpito- ja tilinpäätös-
menettelyiden tarkastuksen. Valtiokonttorin toimintakertomukseen sisältyneiden toiminnallisen te-
hokkuuden tietojen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja. Tarkas-
tuksia on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski.  

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja 
Tanja Ekroos. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila.   

Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku-järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilin-
tarkastaja, CISA Timo Kerttula. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti 
Mykkänen.  

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. 

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, yritystukiin kohdistuneessa laillisuus- ja asianmukai-
suustarkastuksessa sekä Kieku-järjestelmää koskeneessa järjestelmätarkastuksessa.  

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksissa 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  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtiokonttorin pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
 

 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä val-
tiovarainministeriölle että Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle. 

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 Hanna Puukko-Manninen, ja sitä on valvonut tilintarkastus-
johtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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.  

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  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Valtiovarainministeriö 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
 

 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus 
vuodelta 2016      

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilin-
tarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus 
annetaan sekä valtiovarainministeriölle että Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. 

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 Aila Aalto-Setälä ja tarkastusta on valvonut tilintar-
kastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski.  

Tilintarkastukseen on sisältynyt palvelukeskuksen asiakaspalveluprosessien sisäisen valvonnan tarkas-
tus. Hankinnasta maksuun -palveluprosessin tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkasta-ja, JHTT 
Sebastian Seemer. Matkanhallinnan ja tilauksesta perintään -palveluprosessien tarkastuksen on suo-
rittanut johtava tilintarkastaja Mia Huhta-Keskinen. Kirjauksesta tilinpäätökseen -palveluprosessin tar-
kastuksen on suorittanut ylitarkastaja Sanna-Mari Viljanen. Tarkastuksia on valvonut tilintarkastus-
päällikkö, JHT Jaakko Eskola.  

Tilauksesta perintään ja kirjauksesta tilinpäätökseen asiakaspalveluprosesseissa käytettävien tieto-
järjestelmien tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA, JHT Mika Halme. Tältä osin tar-
kastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen.    

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. 
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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 ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä  asiakaspalveluprosessien sisäisen valvonnan tarkastuksessa.  

Palvelukeskuksen asiakaspalveluprosessien sisäisessä valvonnassa on todettu puutteita, joiden joh-
dosta palvelukeskuksen 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.  

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 18.8.2017 mennessä, mihin toi-
menpiteisiin se on ryhtynyt asiakaspalveluprosessien sisäisessä valvonnassa todettujen puutteiden 
johdosta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Aila Aalto-Setälä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
Valtiokonttori  



81

 28.4.2017 Dnro 31/53/2016   
 
  
  
 
 
 

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

Valtiovarainministeriö  
Valtion tieto ja viestintätekniikkakeskus Valtori 
 

 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus 
vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuk-
sesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä valtiovarainministeriölle että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille. 

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 Heli Nikander, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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.  
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Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin korjaus- ja oikaisutapahtumien tosittamista koskevia puut-
teita, joiden johdosta Valtorin tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin on syytä ryhtyä toimenpitei-
siin.  

Hankintaprosessin tarkastuksessa on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden johdosta Valtion 
tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin 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   
 
 
 
 
Heli Nikander 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimitusjohtaja 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallituksen puheenjohtaja 
Valtiokonttori 
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Verohallinto 
Valtiovarainministeriö 

 

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Verohallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainministeriölle että 
Verohallinnolle. 

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 Aino Niemi, johtava tilintarkastaja Sari Lakka ja 
ylitarkastaja Hanna-Puukko-Manninen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Vi-
herkoski.  

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. 

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. 

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  
 
 
 
 
Aino Niemi 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Verohallinnon pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Väestörekisterikeskus 
Valtiovarainministeriö 
 

 

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä valtiovarainminis-
teriölle että Väestörekisterikeskukselle. 

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 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yh-
teydessä. 

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  
 
 
 
 
Pentti Pohja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön kirjaamo 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön  
hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kansallisarkisto
Museovirasto
Opetushallitus
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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

Tilintarkastukseen sisältyneen VALOS-järjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava ti-
lintarkastja Tanja Ekroos. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Myk-
känen. 

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. 

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

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 Salama-järjestelmän tarkastuksessa sekä VA-
LOS-järjestelmän tarkastuksessa. 

Salama-järjestelmän tarkastuksessa on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden johdosta ope-
tus- 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  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Opetushallitus 
 

 

 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tilintarkastuskertomus 
vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tilin-
tarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus 
annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että Opetushallitukselle. CIMO ja Opetushallitus yhdis-
tettiin 1.1.2017 virastoksi, jonka nimeksi tuli Opetushallitus. 

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 Anna-Marja Kari. Tilintarkastukseen sisältyneen 
valtionavustusten tiliselvityksen tarkastuksen on suorittanut tarkastussihteeri Eija Pouttu. Tarkastusta 
on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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. 

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 sekä valtionavustusten tilitysten valvonnan tarkastuksen yhteydessä. 

Tarkastuksessa on tullut esiin joitakin valtionavustusten tiliselvitysten valvontaan sekä pankkitilien hal-
linnointiin ja valvontaan liittyviä puutteita, joiden johdosta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 
keskus CIMO on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Sisäisen valvonnan tarkastuksessa ei muilta osin 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  
 
 
 
 
Anna-Marja Kari 
johtava tilintarkastaja  

 

 

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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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Kansallisarkisto 
 

 

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kansallisarkiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle että Kansallisarkistolle. 

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 Reijo Luomala ja tarkastusta on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Jaakko Eskola.  

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

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

 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  
 
 
 
 
Reijo Luomala 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Kansallisarkiston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Museovirasto 
 
 

 

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle että Museovirastolle. 

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, CISA, JHT Mika Halme, ja sitä on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

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. 

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. 

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  
 
 
 
 
MIka Halme 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Museoviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Opetushallitus 
 

 

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Opetushallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle että Opetushallitukselle. 

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 Anne Joki, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, JHT Jaakko Eskola. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastusten yhteydessä ja valtionapujärjestelmän tarkastuksessa. 

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  
 
 
 
 
Anne Joki 
johtava tilintarkastaja  

 

 

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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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Suomen Akatemia 
 

 

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomen Akatemian tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja kultturiminis-
teriölle että Suomen Akatemialle. 

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 Sanna-Mari Viljanen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, JHT Jaakko Eskola. Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen osalta tarkas-
tusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tulokselli-
suuden laskentatoimen sekä yritystukien laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Sisäisen valvon-
nan tarkastukseen on sisältynyt myös siirtomenojen hallinnoinnissa käytettyjen sovellusten tarkastus. 

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  
 
 
 
 
Sanna-Mari Viljanen 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Suomen Akatemian pääjohtaja 
Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja 
Valtiokonttori 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Suomenlinnan hoitokunta 
 

 

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus- ja 
kultturiministeriölle että Suomenlinnan hoitokunnalle. 

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 Sanna-Mari Viljanen, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, JHT Jaakko Eskola.  

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. 

Koska Suomenlinnan hoitokunnan liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman hen-
kilöstökustannuksiin sisältyy edelleen olennaista virheellisyyttä, ei siitä esitettyjä tietoja voida pitää 
oikeina ja riittävinä. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan muilta 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. Sisäisen valvonnan tarkastukseen on sisältynyt myös 
vuokratulojen laskutuksessa käytetyn sovelluksen tarkastus. 

Tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksessa on tullut esiin puutteita, joiden johdosta Suomenlin-
nan hoitokunta 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  
 
 
 
 
Sanna-Mari Viljanen 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Suomenlinnan hoitokunnan johtaja 
Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan puheenjohtaja 
Valtiokonttori 
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Maa- ja metsätalousministeriön  
hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto
Luonnonvarakeskus
Maanmittauslaitos
Maaseutuvirasto 
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Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Antti Hieta, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, JHTT Jari Sanaskoski. 

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

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

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

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus 
Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden 
kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 
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Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

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

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

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

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta momentin 30.20.47 (Kansallisen ruokaketjun kehittäminen, siirtomäärä-
raha 3 v vuoden 2014 talousarviossa) määrärahan käyttämistä talousarvion ja valtion talousarviosta 
annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2017 kuuluvien menojen (183 500 euroa) maksamiseen 
ja momentin 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2014 talo-
usarviossa) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti momentille 30.01.21 (Kansainvälinen yh-
teistyö, siirtomääräraha 2 v vuoden 2015 talousarviossa) kuuluvien menojen (57 648 euroa) maksami-
seen. Maa- ja metsätalousministeriön tulee peruuttaa vuodelle 2017 siirretyistä vastaavista määrära-
hoista edellä mainittuja menoja vastaavat määrät. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  

 
 
 
 
Antti Hieta 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Maa- ja metsätalousministeriö 
Elintarviketurvallisuusvirasto 
 

 

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja met-
sätalousministeriölle että Elintarviketurvallisuusvirastolle. 

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 Mari Brusila ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHTT Jari Sanaskoski.  

Julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suo-
rittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Erkki Niemelä. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastus-
johtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

Momentin 30.01.21. (Kansainvälinen yhteistyö, siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) mää-
rärahaa on talousarvion vastaisesti käytetty virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkausmenoihin 
(32 785 euroa). Muilta osin 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, tuloksellisuuden laskenta-
toimen ja toiminnan tulojen tietojärjestelmiä koskeneen tarkastuksen yhteydessä sekä julkisoikeudel-
lista maksullista toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen 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 30.01.21. (Kansainvälinen yhteistyö, siirtomääräraha 3 v vuo-
den 2015 talousarviossa) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti virkaan nimitettyjen virka-
miesten palkkausmenoihin (32 785 euroa). 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  

 

 

Mari Brusila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Maa- ja metsätalousministeriö 
Luonnonvarakeskus    
 

 

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle että Luonnonvarakeskukselle. 

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 Riitta-Liisa Heikkilä sekä johtava tilintarkasta-
ja Tanja Ekroos, 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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, toimipaikkatarkastusten, yh-
teisrahoitteisen toiminnan menettelyiden ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydes-
sä. 

 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  
 
 
 
 
Riitta-Liisa Heikkilä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja 
Luonnonvarakeskuksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Maa- ja metsätalousministeriö 
Maanmittauslaitos 
 

 

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maanmittauslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle että Maanmittauslaitokselle. 

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 Heli Nikander, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen julkisoikeudellista maksullista toimin-
taa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintarkastus-
johtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yh-
teydessä. 
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Tilusjärjestelyjen hallinnointiprosessin tarkastuksessa on todettu, että Maanmittauslaitos on talletta-
nut valtion varoja rahalaitokseen valtion talousarviosta annetun asetuksen 33 §:n vastaisesti ilman 
Valtiokonttorin lupaa sekä talousarviosta annetun asetuksen 44 §:n vastaisia menettelyjä varojen kir-
janpidon järjestämisessä.  

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 valtion varojen tallettamista rahalaitokseen valtion talousarviosta anne-
tun asetuksen 33 §:n vastaisesti ilman Valtiokonttorin lupaa ja talousarviosta annetun asetuksen 44 
§:n vastaisia menettelyjä varojen kirjanpidon järjestämisessä.  

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Maanmittauslaitoksen 
tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 11.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tilusjär-
jestelyjen kirjanpidon järjestämisessä havaittujen puutteiden johdosta.  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Heli Nikander 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Maa- ja metsätalousministeriö 
Maaseutuvirasto 
 

 

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Maaseutuviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle että Maaseutuvirastolle. 

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, JHTT Erkki Niemelä ja tilintarkastusneuvos, JHTT 
Pekka Ihalainen. Maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukia koskeneen tarkastuksen 
on suorittanut tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, 
JHTT Jari Sanaskoski. Maaseutuviraston Sampo maksatus- ja raportointijärjestelmää koskeneen tarkas-
tuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilin-
tarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen.  

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. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty toimintokohtaiset työaika- ja kustannustie-
dot sekä toiminnan kokonaiskustannusket ydintoiminnoittain. Vertailutiedot on esitetty kahdelta edel-
liseltä vuodelta. Esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tulokselli-
suuden laskentatoimen ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja hanketukien tarkastuksessa 
sekä Sampo maksatus- ja raportointijärjestelmän järjestelmätarkastuksessa. Lisäksi sisäistä valvontaa 
on arvioitu maataloustukiin kohdistuneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä.  

Tarkastuksessa on tullut esiin joitakin Sampo maksatus- ja raportointijärjestelmää koskevia puutteita, 
joiden suhteen Maaseutuvirasto 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  

 

  

Erkki NIemelä 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Maaseutuviraston kirjaamo 
Maaseutuviraston ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Liikenne- ja viestintäministeriön  
hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriö
Ilmatieteen laitos
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
Viestintävirasto
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Liikenne- ja viestintäministeriö 
 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintar-
kastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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 yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukai-
suustarkastuksen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  



118

   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  
 
 
 
 
Harri Myllyoja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Liikenne- ja viestintäministeriö 
Ilmatieteen laitos 
 

 

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestinrämi-
nisteriölle että Ilmatieteen laitokselle. 

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 

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. 

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 sekä tase-erien tarkastuksen 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  
 
 
 
 
Elina Rautavalta 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikennevirasto 
 

 

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministe-
riölle että Liikennevirastolle. 

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 Johanna Kormu, johtava tilintarkastaja, JHTT Se-
bastian Seemer sekä tarkastaja Milla Tulokas ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Es-
kola. Tilintarkastukseen sisältyneen julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukai-
suustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momentille 31.10.76 (Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset, arviomääräraha) on kohdennettu 
talousarvion ja talousarvioasetuksen 5a §:n vastaisesti ennakkomaksuna vuodelle 2017 kuuluvia me-
noja vuonna 2016 noin 3,05 miljoonaa euroa. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n 
vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. 

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

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

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 väylähankkeen, Kieku-konversioiden, Sampo-
toiminnanohjausjärjestelmän, yritystukeen kohdistuneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen se-
kä erillislakien mukaiseen maksulliseen toimintaan kohdistuneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkas-
tuksen yhteydessä. 

Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin tositteiden tietosisältöön liittyviä puutteita, joiden osalta Lii-
kenneviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.  

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden joh-
dosta Liikenneviraston 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 31.10.76 (Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset, ar-
viomääräraha) talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2016 kohdennettua 
3,05 miljoonan euron ennakkomaksua. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vas-
taisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Liikenneviraston tulee 
ilmoittaa tarkastusvirastolle 11.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisen val-
vonnan puutteiden osalta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Johanna Kormu 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Liikenneviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Liikenne- ja viestintäministeriö     
Liikenteen turvallisuusvirasto 

 

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja 
viestintäministeriölle että Liikenteen turvallisuusvirastolle. 

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 Harri Myllyoja, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola. 

Julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suo-
rittanut ylitarkastaja, JHTT Pauliina Mikkola. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, 
JHTT Sami Kummila. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.   

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmu- 
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kaisuustarkastuksen yhteydessä. Sisäisen valvonnan tarkastukseen on sisältynyt myös tulojen lasku-
tuksessa käytettävän Sonet -järjestelmän tarkastus. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan ja Sonet -tietojärjestelmän tarkastuksessa on tullut esiin si-
säisen valvonnan puutteita, joiden johdosta Liikenteen turvallisuusvirasto 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  
 
 
 
 
Harri Myllyoja 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Liikenne- ja viestintäministeriö 
Viestintävirasto 
 

 

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Viestintäviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministe-
riölle että Viestintävirastolle. 

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 Tanja Ekroos, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Jaakko Eskola. Tilintarkastukseen sisältyneen julkisoikeudellista maksullista toimintaa koske-
neen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintarkastusjohtaja, 
JHTT Väinö Viherkoski. 

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. 

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 julkisoikeudellista maksullista toimintaa koske-
neessa 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  
 
 
 
 
Tanja Ekroos 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller –toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Viestintäviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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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 elinkeinoministeriö 
 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen, johtava tilintarkastaja, JHTT Eli-
na Rautavalta ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen. Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmu-
kaisuustarkastuksen ovat suorittaneet Finnvera Oyj:n tappiokorvausten osalta johtava tilintarkastaja 
Juhani Räsänen ja LNG-terminaalien investointituen sekä valtionavustus yritysten kansainvälistymi-
seen ja yrittäjyyden edistämiseen osalta johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen. Tarkastuksia on valvonut 
tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilintarkastukseen sisältyneen EU-varoihin kohdistuneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintar-
kastaja, JHTT Klaus Krokfors. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sa-
naskoski.  

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. 

Momentin 32.01.01 (Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on 
käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen (25 000 euroa).  

Momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, 
siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti 
valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (677 847 euroa). 

Muilta osin 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 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden 
kuvaus 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 yritystukiin kohdistuneessa laillisuus- ja asian-
mukaisuustarkastuksessa ja EU-varoihin kohdistuneessa tarkastuksessa. 

Momentille 32.20.47 (Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset, arviomääräraha) kuuluvia menoja 
on rahoitettu aikaisempina vuosina 7,7 miljoonaa euroa talousarvion ja valtion talousarviosta annetun 
lain 6 a §:n vastaisesti ennakoista, jotka on maksettu vuosien 1993 – 1994 määrärahoista. Työ- ja 
elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin jäljellä olevien ennakoiden (9,1 miljoonaa euroa) ja 
ennakoihin liittyvien korkosaatavien takaisinperimiseksi. 

Momentilta 32.20.47 (Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset, arviomääräraha) maksettuja yritystukia kos-
keneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on todettu  valtioneuvoston sitoumuksen vastai-
nen menettely, jossa yrityskohtainen suhdannelaina on ylittänyt sille asetetun enimmäisrajoitteen (10 
miljoonaa euroa). 

Tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä  on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden 
osalta työ- ja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin.  

Talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä pitää myös sisäisen valvonnan puutteina. 

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 seuraavia virheitä: 

1 Momentin 32.01.01 (Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) 
määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen (25 000 euroa). 

2 Momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, 
siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion 
vastaisesti valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (677 847 euroa).  

3 Tuloksellisuuden laskentatointa ei ole järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n edel-
lyttämällä tavalla. 
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Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen työ- ja elinkeinominis-
teriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 18.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ta-
lousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisten menettelyiden ja sisäisen valvonnan 
puutteiden johdosta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Juhani Räsänen 
johtava tilintarkastaja  

 

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson 
Valtiokonttori 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
ANTINKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
 

 

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen 
tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuk-
sen (KEHA-keskus) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Ti-
lintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että KEHA-keskukselle. 

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, johtava tilintarkastaja Jaana 
Puhakainen, johtava tilintarkastaja Maarit Rannisto ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen. Tarkas-
tusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilintarkastukseen sisältyneet Kieku-järjestelmän käyttöönottoa sekä URA-järjestelmää koskeneet tar-
kastukset on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA Timo Kerttula. Näiltä osin tarkastuksia on valvo-
nut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. 

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen ovat suorittaneet yritysten kehittä-
mishankkeiden osalta johtava tilintarkastaja, JHT Tea Grönlund ja johtava tilintarkastaja Jaana Puha-
kainen ja palkkatuen osalta ylitarkastaja, KHT, JHT Minna Tyrväinen ja  johtava tilintarkastaja Antti Hie-
ta. Tarkastuksia on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilintarkastukseen sisältyneet EAKR-varojen käyttöön liittyvät hallinnon ja sisäisen valvonnan tarkas-
tukset on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yri-
tys- ja hanketukia koskevan tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto. Tarkas-
tuksia on näiltä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momentille 32.01.20 (Siviilipalvelus, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talousarviosta anne-
tun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 2016 menoksi 
(26 236 euroa). Menettelyllä on pidennetty määrärahan käyttöaikaa valtion talousarviosta annetun 
lain 7 §:n vastaisesti. 
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Talousarviotilille kirjaamista odottaviin menoihin sisältyy maksettuja ennakoita (777 602 euroa), jotka 
olisi talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan tullut kirjata vuoden 
2016 menoiksi momentille 32.70.30 (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha). 

Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on käytetty ta-
lousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (297 946 euroa). 

Talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä sisältävät olennaisia virheitä ja 
puutteita.  

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

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

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 ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja 
hanketukien sekä Kieku-järjestelmän käyttöönottoa ja URA-järjestelmää koskeneiden tarkastusten se-
kä julkisoikeudellista maksullista toimintaa ja yritystukia koskeneiden laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastusten yhteydessä. 

Talousarvion toteutumalaskelman virheitä valtuuksista ja niiden käytöstä voidaan pitää myös sisäisen 
valvonnan puutteina.  

Sisäisen valvonnan tarkastuksessa on todettu puutteita momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yri-
tyspalvelut, siirtomääräraha 2 v) kirjauskäytännöissä sekä siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liit-
tyvien velkojen tase-erittelyissä, joiden johdosta KEHA-keskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteiisin.  

Momentilta 32.30.45 (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha) maksettuja yritys-
tukia koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on todettu valtionavustuksesta yritys-
toiminnan kehittämiseksi annetun lain 15 §:n 2 momentin vastaisia menettelyjä maksettaessa tukea 
ennen tuen hakemista aloitettuihin hankkeisiin ja lain 17 §:n vastaisia menettelyjä hyväksyttäessä tu-
kikelpoisiksi kustannuksiksi myöntöpäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen vastaisia kustannuk-
sia sekä puutteita tositteiden arkistoinnissa valtion talousarviosta annetun asetuksen 46 §:n edellyt-
tämällä tavalla.  KEHA-keskuksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin säädösten vastaisten menettelyjen joh-
dosta. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden joh-
dosta 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 virheitä: 

1 Momentille 32.01.20 (Siviilipalvelus, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talousarviosta an-
netun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 2016 
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menoksi (26 236 euroa). Menettelyllä on pidennetty määrärahan käyttöaikaa valtion talousarvios-
ta annetun lain 7 §:n vastaisesti. 

2 Talousarviotilille kirjaamista odottaviin menoihin sisältyy maksettuja ennakoita (777 602 euroa), 
jotka olisi talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan tullut kirjata 
menoiksi vuoden 2016 momentille 32.70.30 (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha). 

3 Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on käytetty 
talousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (297 946 euroa).  

4 Momentilta 32.30.45 (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha) on maksettu 
yrityksen kehittämishankkeiden tukea valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi anne-
tun lain 15 §:n 2 momentin vastaisesti hankkeisiin, jotka on aloitettu ennen tuen hakemista ja tu-
kikelpoisiksi kustannuksiksi on hyväksytty lain 17 §:n vastaisesti myöntöpäätöksessä asetettujen 
tarkempien ehtojen vastaisia kustannuksia. 

5 Valtionavustuksiin liittyviä kirjanpidon tositteita ei ole kaikilta osin arkistoitu valtion talousarvios-
ta annetun asetuksen 46 §:n edellyttämällä tavalla. 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen KEHA-keskuksen tulee 
ilmoittaa tarkastusvirastolle 11.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisen val-
vonnan puutteiden osalta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Tea Grönlund 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo 
Ympäristöministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
KEHA-keskuksen johtaja 
Valtiokonttori 
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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
ANTINKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Energiavirasto 
 

 

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Energiaviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle 
että Energiavirastolle. 

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, JHT Tea Grönlund, ja sitä on valvonut tilintarkas-
tuspäällikkö, JHTT Sami Kummila.  

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. 

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.  

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  



136

   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  
 
 
 
 
Tea Grönlund 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Energiaviraston ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Työ ja elinkeinoministeriö 
Geologian tutkimuskeskus 
 

 

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkei-
noministeriölle että Geologian tutkimuskeskukselle. 

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, JHTT Sami Kummila. 

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. 

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. 

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 Puhakaienn 
johtava tilintarkastaja 

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja 
Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Innovaatiorahoituskeskus Tekes 
 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja 
elinkeinoministeriölle että Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. 

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 Maarit Rannisto. Yritystukia koskeneen laillisuus- ja 
asianmukaisuustarkastuksen ovat suorittaneet ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen, ylitarkastaja, 
JHTT Pauliina Mikkola ja johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen. Tarkastusta on valvonut tilintarkastus-
päällikkö, JHTT Sami Kummila. 

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. 

Momentilta 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen, arviomääräraha) on 
talousarvion vastaisesti maksettu momentille 32.60.40 (Energiatuki, arviomääräraha) kuuluvia menoja 
(296 299 euroa).  

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

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

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 tarkastuksen sekä yritystukien laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen yh-
teydessä. 

Yritystukien tarkastuksessa on tullut esiin toimituskirjojen allekirjoittamiseen, tukipäätösten peruste-
luihin ja tukiprosessin dokumentointiin liittyviä puutteita, joiden johdosta Tekesin 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 32.60.40 (Energiatuki, arviomääräraha) kuuluvien menojen 
(296 299 euroa) maksamista talousarvion vastaisesti momentilta 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis-, ja 
innovaatiotoiminnan tukeminen, arviomääräraha).  

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Maarit Rannisto 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamon kansliapäällikkö 
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin pääjohtaja 
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
 

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkei-
noministeriölle että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 

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, JHTT Sami Kummila. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 

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

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautetettavaa. 
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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 

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkei-
noministeriölle että Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

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 Sari Lakka, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällik-
kö, JHTT Sami Kummila. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen sekä julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksen yhteydessä. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tarkastuksessa on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, 
joiden johdosta Patentti- ja rekisterihallitus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta 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  
 
 
 
 
Sari Lakka 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elin-
keinoministeriölle että Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. 

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 Reijo Luomala, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, 
JHTT Sami Kummila.  

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

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

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  
 
 
 
 
Reijo Luomala 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo 
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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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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Sosiaali- ja terveysministeriö 
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja 
Jari Siirola. Tarkastusta on tältä osin 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. 

Momentin 33.60.40 (Valtion rahoitus lääkäri- ja helikopteritoiminnan menoihin, siirtomääräraha 3 v) 
määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti ensihoidon tutkimus- ja kehittämistyöhön (1,2 mil-
joonaa euroa). Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lopullisia valtionavustuksen perustana olevia 
menoja määritettäessä on valtionavustuslain 6 §:n vastaisesti jätetty vähennyksenä huomioimatta la-
kisääteiset potilaskuljetuskorvaukset. 

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

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

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty ministeriön tehtäväkokonaisuuksien kustan-
nus- ja henkilötyövuositiedot, kirjanpitoyksikön muiden yksiköiden taloudellisuus- ja tuottavuustiedot 
sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. 
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Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan olennaisilta osin pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä yritystukia koskeneen laillisuustarkastuksen yh-
teydessä. 

Yritystukia koskeneessa laillisuustarkastuksessa on tullut esiin momentilta 33.60.40 (Valtion rahoitus 
lääkäri- ja lääkärihelikopteritoiminnan menoihin) myönnetyn valtionavun budjetointiin ja myöntöön 
liittyviä puutteita, joiden johdosta sosiaali- ja terveysministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Yritystu-
kiprosessin sisäisessä valvonnassa on tullut esiin tuensaajan vuosiselvityksen käsittelyaikaan liittyviä 
puutteita, joiden johdosta sosiaali- ja terveysministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

 Sisäisen valvonnan 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 momentin 33.60.40 (Valtion rahoitus lääkäri- ja helikopteritoiminnan 
menoihin, siirtomääräraha 3 v) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti ensihoidon tutkimus- 
ja kehittämistyöhön (1,2 miljoonaa euroa) ja valtionavustuslain 6 §:n vastaista menettelyä jätettäessä 
huomioimatta lakisääteiset potilaskuljetuskorvaukset lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lopullisia 
valtionavustuksen perustana olevia menoja määritettäessä. 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Susanna Falck 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen  tilintarkastuskertomus  
vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuk-
sesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.. 

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, CIA, CGAP Christa Laurila ja sitä on valvonut tilin-
tarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen julkisoikeudellista maksullista 
toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskenen laillisuus- ja 
asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan lallisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on tullut esiin si-
säisen valvonnan puutteita, joiden johdosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 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  
 
 
 
 
Christa Laurila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston  tilintarkastuskertomus  
vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuk-
sesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 

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, CIA, CGAP Christa Laurila ja sitä on valvonut tilin-
tarkastuspäällikkö, 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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

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

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  
 
 
 
 
Christa Laurila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtaja 
Valtiokonttori 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
Säteilyturvakeskus 
 

 

Säteilyturvakeskuksen  tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle että Säteilyturvakeskukselle. 

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, CIA, CGAP Christa Laurila ja sitä on valvonut tilin-
tarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen julkisoikeudellista maksullista 
toimintaa koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen osalta tarkastusta on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men tarkastuksen yhteydessä sekä julkisoikeudellista maksullista toimintaa koskeneen laillisuus- ja 
asianmukaisuustarkastuksen yhteydessä. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan lallisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on tullut esiin si-
säisen valvonnan puutteita, joiden johdosta Säteilyturvakeskus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpi-
teisiin.  

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  
 
 
 
 
Christa Laurila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- 
ja terveysministeriölle että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 

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 Mari Brusila ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, 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.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskenta-
toimen ja toiminnan tulojen tietojärjestelmiä koskeneen tarkastuksen 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  

 

 

Mari Brusila 
johtava tilintarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja 
Valtiokonttori 
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Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriö
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Suomen ympäristökeskus
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Ympäristöministeriö 
 

 

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ympäristöministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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

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. 

Momenttien 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot, siirtomääräraha 3 v, vuoden 2015 talousarvios-
sa) ja 35.10.22 (Eräät ympäristömenot, siirtomääräraha 3 v, vuoden 2014 talousarviossa) määrärahaa 
on käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen (yhteensä 1 753 724,07 euroa) maksamiseen. 

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

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

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Sisäinen valvonta 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tulokselli-
suuden laskentatoimen ja valtionavustusten tarkastuksen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momenttien 
35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot, siirtomääräraha 3 v, vuoden 2015 talousarviossa) ja 35.10.22 
(Eräät ympäristömenot, siirtomääräraha 3 v, vuoden 2014 talousarviossa) määrärahan käyttämistä ta-
lousarvion vastaisesti siirtomenojen (yhteensä 1 753 724,07 euroa) maksamiseen. 

 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Pauliina Mikkola 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarain controller -toiminto 
Ympäristöministeriön kirjaamo 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Valtiokonttori 
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Ympäristöministeriö 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta 
varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä 
ympäristöministeriölle että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. 

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

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momentille 35.20.55 (Avustukset korjaustoimintaan, siirtomääräraha 3 v) ei ole kohdennettu talous-
arvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaisesti vuodelle 2016 kuuluvia menoja 
(yhteensä 20 miljoonaa euroa). 

Tilinpäätöslaskelmat on laadittu muilta osin 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 ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen 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 lukuun ottamatta momentille 35.20.55 (Avustukset korjaustoimintaan, siirtomääräraha 3 
v) kohdentamatta jääneitä vuodelle 2016 kuuluvia menoja (yhteensä 20 miljoonaa euroa). 

 

 

 
Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Pauliina Mikkola 
ylitarkastaja  
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Valtiovarain controller -toiminto 
Ympäristöministeriön kirjaamo 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 
Valtiokonttori 
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Ympäristöministeriö 
Suomen ympäristökeskus 
 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ympäristömi-
nisteriölle että Suomen ympäristökeskukselle. 

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

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. 

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. 

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  
 
 
 
 
Pauliina Mikkola 
ylitarkastaja  

 

 

TIEDOKSI  
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Sisäministeriö 
Palosuojelurahasto 
 
 

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisäministeriölle että 
Palosuojelurahastolle. 

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 ylitarkastaja 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 Palosuojelurahaston 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 28.2.2017 esittää 
sisäministeriölle, että vuoden 2016 tuottojäämä 871 743,95 euroa kirjataan rahaston omaan pää-
omaan. Siirron jälkeen oma pääoma on 9 136 495,66 euroa. Palosuojelurahaston tulos voidaan käsitel-
lä hallituksen ehdottamalla tavalla. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Reijo Luomala 
ylitarkastaja  
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Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtion televisio- ja radiorahasto 
 

 

Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- 
ja viestintäministeriölle että Valtion televisio- ja radiorahastolle. 

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 

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. 

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. 

Sisäisestä valvonnasta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 
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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. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Rahaston vuoden 2016 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.  

 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Klaus Krokfors 
johtava tilintarkastaja  
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Ympäristöministeriö 
Öljysuojarahasto 
 

 

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Öljysuojarahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ympäristöministeriölle 
että Öljysuojarahastolle. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Öljysuojarahastosta annetun lain 24 
§:n mukaisesti. Se on kohdistunut rahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Öljysuojarahas-
tosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen keskeisten sään-
nösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Pasi Tervasmäki, ja sitä on valvonut tilintar-
kastuspäällikkö, 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. 

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 4 006 875,35 euroa kirjaamista rahaston omaan pää-
omaan. Rahaston tulos voidaan käsitellä hallituksen ehdottamalla tavalla. Oman pääoman määrä on 
kulujäämän kirjauksen jälkeen 43 180 146,19 euroa.  

 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Pasi Tervasmäki 
johtava tilintarkastaja  
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