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Jakelussa mainitut

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2018 tämän tilintarkastuskertomuksen.
Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen.
Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Pentti Pohja, ylitarkastaja Hanna Puukko-Manninen ja tilintarkastusassistentti Anu Rinkinen, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHT Väinö Viherkoski.

Tilinpäätös
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu
riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta
osin oikein.

Talousarvion noudattaminen
Talousarviota on noudatettu.

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot
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 tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut kanteluista, alkoholiluvista, sosiaali- ja terveydenhuollon luvista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisista asioista, työajan ja kustannusten jakaumatiedot toiminnoittain ja tehtävittäin sekä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat. Maistraattien toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty palvelualueittain tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavat tunnusluvut, henkilötyövuosi- ja kustannustiedot sekä maksullisen toiminnan
kustannusvastaavuuslaskelmat.
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Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.

Sisäinen valvonta
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden 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.

Jaakko Eskola
tilintarkastuspäällikkö

Pentti Pohja
johtava tilintarkastaja
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TIEDOKSI
Eduskunnan tarkastusvaliokunta
Valtiovarain controller -toiminto
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja

