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Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtiovarainministeriön 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, JHT Pasi Tervasmäki ja johtava tilintarkastaja Aila 
Aalto-Setälä, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHT Väinö Viherkoski. 

Budjetointimenettelyt 

Vuoden 2018 talousarviossa on nettobudjetoitu tuloarviomomentti 12.28.25 (Metallirahatulot). Vuo-
den 2018 tilinpäätöksen mukaan tuloarviomomentin nettosaldo on 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen. 
Ministeriön olisi tullut ottaa talousarvioon määräraha menojen maksamista varten niiltä osin, kuin mo-
mentille kirjattavia menoja ei ole voitu vuonna 2018 kattaa tuloilla.  

Vuoden 2018 talousarvion momentin 28.60.02 (Erikseen budjetoidut palkkamenot, arviomääräraha) 
yhteydessä on myönnetty valtuus. Valtuudessa on esitetty vain vuotuisten menojen enimmäismäärän 
suuruus, mutta ei menojen kokonaismäärää. Valtuuslauseke ei vastaa valtion talousarviosta annetun 
lain 10 §:n vaatimusta siitä, että valtuuden tulee olla määrältään rajattu. 

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 

Tuloarviomomentille 12.28.25 (Metallirahatulot) on vuoden 2018 talousarviossa budjetoitu nettotuloja 
50 000 euroa. Talousarvion toteutumalaskelman mukaan momentilta maksetut menot ovat talousar-
vion vastaisesti ylittäneet momentille kertyneet tulot 3,0 miljoonalla eurolla. Talousarvioon olisi tullut 
ottaa valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n 1 momentin mukainen määräraha menojen maksamista 
varten.  

Talousarviota on muilta osin noudatettu. 
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Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Talousarvion toteutumalaskelman mukaan momentilla 28.60.02 (Erikseen budjetoidut palkkamenot, 
arviomääräraha) valtuuksien käyttö on vuonna 2018 ollut 1,2 miljoonaa euroa, mutta valtuuksien käy-
töstä vuonna 2018 aiheutuneita talousarviomenoja ja tulevien vuosien määrärahatarpeita ei ole esi-
tetty. 

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 las-
kentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden ku-
vaus 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.  

Valtuusseurannan tarkastuksessa on tullut esiin valtuuksien käytöstä aiheutuvien talousarviomenojen 
seurannan puutteita, jonka osalta valtiovarainministeriön on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

Nettobudjetoidulta tuloarviomomentilta 12.28.25 (Metallirahatulot) on maksettu menoja talousarvion 
vastaisesti 3 045 442,61 euroa enemmän kuin momentille on kertynyt tuloja. Talousarvioon olisi tullut 
ottaa valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n 1 momentin mukainen määräraha menojen maksamista 
varten. 

Muilta osin talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

 
 
 
Jaakko Eskola 
tilintarkastuspäällikkö     
 
 
 
 
Pasi Tervasmäki 
johtava tilintarkastaja 
  

 

 

JAKELU 
Valtiovarainministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
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TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
 


