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Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa öljysuojarahaston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2019 
tämän tilintarkastuskertomuksen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja öljysuojarahastosta annetun lain 24 §:n 
mukaisesti. Tarkastus on kohdistunut rahaston hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perus-
tana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä öljysuojara-
hastosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen 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. 

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. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoi-
men, hallinnon sekä tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa.  
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Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien keskeisten säännösten noudatta-
minen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että öljysuojarahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä 
koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti.  

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittely 

Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta ja tuloksesta sekä talou-
dellisesta asemasta, tilinpäätös voidaan vahvistaa.  

Rahaston hallitus on ehdottanut kulujäämän 9 716 275,49 euroa kirjaamista rahaston omaan pää-
omaan. Rahaston tulos voidaan käsitellä hallituksen ehdottamalla tavalla. Oman pääoman määrä on 
kulujäämän kirjauksen jälkeen 36 508 954,18 euroa.  
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