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Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 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 on suorittanut tilintarkastusneuvos Susanna Falck, ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHT Jari Sanaskoski. 

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukemiseen ja eräisiin erillismenettelyihin kohdistuneen lailli-
suus- ja asianmukaisuustarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja Antti Hieta, johtava tilin-
tarkastaja, JHT Jani Leinonen, johtava tilintarkastaja, JHTT Elina Rautavalta ja ylitarkastaja Olli Piiroinen. 
Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Jari Sanaskoski. 

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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia toi-
mintokohtaisia kustannus- ja henkilötyövuositietoja. 
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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 tarkastuksen yhteydessä sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukemi-
nen ja eräät erillismenettelyt laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. 

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukemiseen ja eräisiin erillismenettelyihin kohdistuneessa lailli-
suustarkastuksessa on tullut esiin momentilta 30.40.46 (Valtionapu Suomen metsäkeskukselle) myön-
netyn valtionavun ennakkojen maksamiseen liittyviä puutteita, joiden johdosta maa- ja metsätalousmi-
nisteriö on ryhtynyt asianmukaisiin 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.  

 

 

Jaakko Eskola 
tilintarkastuspäällikkö     
 
 
 
 
Susanna Falck 
tilintarkastusneuvos 
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