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Jakelussa mainitut 

 

Väyläviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Väyläviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2021 tä-
män 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 tilinpäätöslaskel-
missa ja liitetiedoissa esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävä kuva) talousar-
vion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta. 

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa las-
kentatointa on tarkastettu rajoitetun varmuuden hankkimiseksi siitä, onko toiminnallisesta tehokkuu-
desta esitetty oikeat ja riittävät tiedot. 

Talousarvion noudattaminen 

Kansainvälisen järjestön liittymismaksu (0,4 miljoonaa euroa) on kirjattu talousarvion vastaisesti sijoi-
tusmenomomentille 31.10.77 (Väyläverkon kehittäminen, smr 3 v). Valtion talousarvion menomoment-
teja koskevien yleisten määräysten mukaan kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen kaltaiset vastik-
keettomat tai vastikkeeltaan vähäiset menot eivät kuulu sijoitusmenomomentin vakiokäyttötarkoituk-
seen eikä momentin 31.10.77 päätösosassa ole mainintaa tämäntyyppisten menojen maksamisesta. 
Väyläviraston talousarviossa kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut on budjetoitu toimintamenomo-
mentille. 

Momentilta 31.10.20 (Perusväylänpito, smr 3 v) on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n 3 momentin 
vastaisesti rahoitettu urakoita, joiden kesto ylittää siirtomäärärahakauden ja joille ei ole budjetoitu val-
tion talousarviosta annetun lain 10 §:ssä säädettyä valtuutta. Väyläviraston tulee selkeyttää hankkeiden 
budjetointia siten, että monivuotiset, siirtomäärärahakauden ylittävät väylähankkeet budjetoidaan ja 
seurataan talousarviolain 10 §:ssä säädetyssä valtuusmenettelyssä. 

Muilta osin talousarviota on noudatettu. 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan) talousar-
vion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta valtion 
talousarviosta annetun lain mukaisesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus 
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Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjen tietojen osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista 
huomautettavaa. 

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan, tulokselli-
suuden laskentatoimen, omaisuuden inventointi- ja seurantamenettelyjen ja tilinpäätöksen tarkastuk-
sen yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan tarkastuksessa on lisäksi tarkastettu Turun tunnin juna -hankkeen ja hankeuusjaon 
sisäistä valvontaa. 

Tarkastuksessa on tullut esiin puutteita Turun tunnin juna -hankkeen menojen ja tulojen käsittelyssä. 
Menettelyä, jossa menoja ei makseta niille talousarvioon osoitetusta määrärahasta vaan kirjataan kas-
sasta maksuina ennen hankeyhtiön sitoutumista hankkeeseen, ei voida pitää asianmukaisena. 

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 lukuun ottamatta talousarvion vastaista kirjausta (0,4 miljoonaa euroa) 
sijoitusmenomomentille ja talousarviolain 7 §:n 3 momentin vastaisia siirtomäärärahakauden ylittäviä 
urakoita, joille ei ole budjetoitu talousarviolain 10 §:ssä säädettyä valtuutta. 

 
Jaakko Eskola 
johtaja     

 
 
 
 

Milla Vilkki 
tarkastaja 
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JAKELU 
Väylävirasto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtiokonttori 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Valtiovarainministeriö 
 

TIEDOKSI  
Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
Valtiovarain controller -toiminto 
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
Väyläviraston pääjohtaja 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja 
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