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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ajoneu-
vohallintokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Ajoneuvohallintokeskuk-
selle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Seppo Akse-
linmäki ja valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Ajoneuvohallintokeskuksen tilinpäätök-
seen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä kos-
kevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana 
olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittä-
miseksi, ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osiltaan 
oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskianalyysiin 
perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteumalaskelmas-
ta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastuksessa todettu 
laadituiksi säännösten mukaisesti. 
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa todettu 
esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa pi-
tää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot ja näi-
den perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi, sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Vaikuttavuusta-
voitteiden toteutumista ei ole arvioitu. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavat. Julkisoikeudellisten suoritteiden kus-
tannusvastaavuuslaskelma ei kuitenkaan sisällä itäliikenteen poikke-
uslupien tuottoja ja kustannuksia, mistä johtuen maksullisen toimin-
nan kokonaisylijäämä on esitetty sekä julkisoikeudellisten suorittei-
den että maksullisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuuslas-
kelmassa noin 6,3 mmk todellista pienempänä. Vaikka kustannus-
vastaavuuslaskelmassa on muutoin esitetty riittävät tiedot ja vaikka 
itäliikenteen poikkeusluvista on annettu tietoja muualla tuloksellisuu-
den kuvauksessa, tulee ne sisällyttää tilivirastotason kustannusvas-
taavuuslaskelmiin. 

Verotustehtävien hoito on ministeriön vahvistamassa maksupäätök-
sessä katsottu liiketaloudelliseksi suoritteeksi. Tehtävä perustuu Ve-
rohallituksen kanssa tehtyyn sopimukseen. Maksupäätös tulisi tarkis-
taa siinä suhteessa, onko kysymyksessä kuitenkin julkisoikeudelli-
nen suorite, jonka mukaisesti myös hinnoittelu on nyt toteutettu. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksessa on 
tullut esiin yksittäisiä puutteita, joiden suhteen Ajoneuvohallintokeskus 
on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

 

TALOUSARVION NOUDATTAMINEN JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN 
SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.  

 

Tarkastusneuvos, JHTT  Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja, JHTT  Seppo Akselinmäki 

 

 

TIEDOKSI   Valtiontilintarkastajat 
                    Valtiovarainministeriö 
                    Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
                    Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtaja 
                    Ajoneuvohallintokeskuksen johtokunnan jäsenet 
                    Valtiokonttori 
 


