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Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtioneuvoston kanslian tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 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 on suorittanut johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen ja sitä on valvonut apulaisjohtaja, 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.  

Kiinnitämme huomiota tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa esitettyihin tietoihin käyttöomaisuusarvo-
papereihin lukeutuvan Finnair Oyj:n arvostuksesta. Osakkeet on arvostettu tilinpäätöksessä kirjanpito-
arvoon 505 miljoonaa euroa ja niiden markkina-arvo oli tilinpäätösajankohtana 420,5 miljoonaa euroa. 
Osakkeiden markkina-arvo tilinpäätöspäivän jälkeisten tapahtumien johdosta 15.4.2020 on 292,2 mil-
joonaa 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. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty tehtäväaluettaiset henkilötyövuosi- ja kustan-
nustiedot. Esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  
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Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men ja Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvien menojen 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 
johtaja     
 
 
 
 
Erja Kaskinen 
johtava tilintarkastaja 
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Valtioneuvoston kanslia 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 

 
TIEDOKSI  

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri 
Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
 


