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Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Opetushallituksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2019 
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 ylitarkastaja, JHT Riku Stengård ja ylitarkastaja, HT Mikki Paulamäki, ja 
sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT Sami Kummila. 

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 

Momentilla 29.10.01 (Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) vuoden 
2017 talousarviossa myönnetty valtuus on ylittynyt talousarvion vastaisesti (1,5 miljoonaa euroa). Val-
tuuden vuositason käyttöä koskeva enimmäismäärä on vuonna 2019 ylittynyt talousarvion vastaisesti 
(0,5 miljoonaa euroa).  

Momentilla 29.10.01 (Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) vuoden 
2018 talousarviossa myönnettyä valtuutta on käytetty vuonna 2019 talousarvion ja talousarviolain 10 
§:n vastaisesti. Valtuutta ei ollut uusittu talousarviossa 2019. 

Momentin 29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on käytetty 
talousarvion vastaisesti valtionavustuksen maksamiseen valtion virastolle (0,9 miljoonaa euroa). 

Muilta osin talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Talousarvion toteumalaskelman valtuuslaskelma ei sisällä tietoja vuoden 2018 talousarviossa myönne-
tyn valtuuden käytöstä ja siitä aiheutuneesta määrärahatarpeesta. Määrärahatarve vuosina 2020-2022 
on noin 4 miljoonaa euroa laskelmalla esitettyä suurempi. 

Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
edellyttämällä tavalla. 
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Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

Kiinnitämme huomiota tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa esitettyihin tietoihin käyttöomaisuusarvo-
papereihin sisältyvän Oppiva Invest Oy:n arvostuksesta. Yhtiö on arvostettu Opetushallituksen taseessa 
hankintamenoon 80 miljoonaa euroa. Yhtiön omaisuus koostuu pääosin arvopapereista, joiden mark-
kina-arvo tilinpäätösajankohtana on 69 miljoonaa euroa. 

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 puutteita, joiden johdosta Opetushallituksen tulee ryh-
tyä toimenpiteisiin. 

Muilta osin 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 lukuun ottamatta  

- momentilla 29.10.01 (Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) vuo-
den 2017 talousarviossa myönnetyn valtuuden ylittymistä (1,5 miljoonaa euroa) ja valtuuden vuo-
tuista käyttöä koskevan enimmäismäärän ylittymistä vuonna 2019 (0,5 miljoonaa euroa) talousar-
vion vastaisesti,  

- momentilla 29.10.01 (Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) vuo-
den 2018 talousarviossa myönnetyn valtuuden käyttöä vuonna 2019 talousarvion ja talousarviolain 
10 §:n vastaisesti sekä 

- momentin 29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) määrärahan käyttä-
mistä talousarvion vastaisesti valtionavustuksen maksamiseen valtion virastolle (0,9 miljoonaa eu-
roa). 

 

 

Jaakko Eskola 
johtaja     
 
 
 
 
Riku Stengård 
ylitarkastaja 
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JAKELU 
Opetushallitus 
opetus- ja kulttuuriministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 
Opetushallituksen pääjohtaja 
Opetushallituksen johtokunnan jäsenet 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
 


