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Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtioneuvoston kanslian tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 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 johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen ja sitä on valvonut tilintarkastusjoh-
taja, 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 

Tuotto- ja kululaskelma ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa toiminnan taloudesta, koska muun toiminnan 
tuottoihin sisältyy 1,390 miljardia euroa muiden osakkeiden ja osuuksien myyntivoittoja, jotka eivät pe-
rustu myynteihin vaan osakkeiden siirtoihin valtion kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.  

Kiinnitämme huomiota liitetiedoissa 1 ja 17 esitettyyn tietoon VR:n SVOP-rahastosta (nettoarvoltaan 
376,2 miljoonaa euroa) ja siihen liittyvästä, vuonna 2017 maksetusta pääomanpalautuksesta (100 mil-
joonaa euroa). Menettelyn taustalla on se, että VR Yhtymä Oy:n rahasto (525,8 miljoonaa euroa) oli 
jäänyt kirjaamatta valtion aloittavaan taseeseen 1.1.1998. 

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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 
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Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty tehtäväaluettaiset henkilötyövuosi- ja kustan-
nustiedot. Esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 

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

Tarkastuksessa on tullut esiin omistajaohjausosaston ja hallintoyksikön välisen tiedonkulun puutteita, 
joilla on ollut vaikutusta kirjanpidon oikeellisuuteen. Valtioneuvoston kanslian on näiden johdosta syytä 
ryhtyä toimenpiteisiin. 

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.  
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