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Jakelussa mainitut

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtiovarainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta
2020 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.

Tilinpäätös
Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu
kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi siitä, onko talousarviota noudatettu ja onko tilinpäätöslaskelmissa ja liitetiedoissa esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävä kuva) talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta.
Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajoitetun varmuuden hankkimiseksi siitä, onko toiminnallisesta tehokkuudesta esitetty oikeat ja riittävät tiedot.

Talousarvion noudattaminen
Talousarviota on noudatettu.

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot
Ennakkomaksuihin ja muihin lyhytaikaisiin velkoihin on kirjattu vuoden 2020 tilinpäätöksessä 96,5 milj.
euroa varainhoitovuodelle 2021 kuuluvia menoja.
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen
edellyttämällä tavalla lukuun ottamatta liitettä 8 (Rahoitustuotot ja -kulut), jossa osinkotulojen määrä
on esitetty 57 miljoonaa euroa liian suurena ja muut rahoitustuotot 15,93 miljoonaa euroa liian suurena, liitettä 12 (Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut), jossa Euroopan vakausmekanismin vaatima määrärahatarve on esitetty 1,4 mrd. euroa liian suurena, ja liitettä 17 (Oikeiden ja
riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot), jossa Euroopan vakausmekanismin
merkitty pääoma on esitetty 1,4 mrd. euroa liian suurena.
Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat muilta osin oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan)
talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta
valtion talousarviosta annetun lain mukaisesti.

Tuloksellisuuden kuvaus
Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjen tietojen osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista
huomautettavaa.
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Sisäinen valvonta
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tuloksellisuuden laskentatoimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä.
Tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin virheellinen kirjausmenettely Kevalle maksettavien valtion eläkkeiden ennakonpidätysten ennakkomaksujen kirjaamisessa joulukuun ja tammikuun
välillä, jonka osalta valtionvarainministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin.
Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta 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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