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The State Audit Office issues a report on the audit of the National Patents and Registration 

Office (PRH) for the financial year 2009. Audit report is submitted to both the Ministry of 

Economic Affairs and Employment and the PRH. 

The audit has been carried out in accordance with the Audit Guideline of the National Audit 

Office and has covered the financial statements within the meaning of Article 63 of the State 

Budget Regulation, the underlying accounting and performance accounting, internal control 

and compliance with the budget and its key provisions. The audit was carried out by Chief 

Auditor Erja Kaskinen and supervised by Audit Manager Markku Heikkinen. 

 

Financial statements 

Financial statements and accompanying information 

The content and presentation of the financial statements and the underlying the accounting 

records have been examined to obtain reasonable assurance as to whether the financial 

statements are free from material misstatement. The financial statements and notes are 

drawn up fairly in all material respects.  

The financial statements have been prepared in accordance with the regulations. The 

information accompanying the financial statements is presented in accordance with the 

requirements of the State Budget Regulation. The financial statement analysis is presented in 

accordance with the State Budget Regulation. 

Performance accounting 

The content and presentation of the information on operational efficiency and the underlying 

accounting have been audited to a sufficient extent to determine whether the description of 

performance contains material misstatements. With regard to data on output and quality 



management, it has been examined whether substantially sufficient information has been 

provided on the number of preferences and on public goods and service capacity.  

Correct and sufficient information on operational efficiency has been provided.  

The performance data on output and quality management and the data on service 

performance can be considered adequate.  

 

Internal control 

Internal control has been assessed in the risk analysis and audited on the basis of accounting 

and performance audits. accounting and the Enterprise and Community Information System 

(CIS) and the YSJS. 

The audit of the financial statements has revealed weaknesses in the internal control over the 

use of the payment card, which require action by the National Board of Patents and 

Registration. 

 

Compliance with the budget and its main provisions 

Based on the audit, it can be stated that the budget and its main provisions have been 

complied with, with the exception of the organisation of internal control over the use of the 

payment card as required by Article 24b of the State Budget Act. 

 

Chief Auditor  Marjatta Kimmonen 

Head Inspector  Erja Kaskinen 
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Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus                  
vuodelta 2009 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilintar-
kastuksesta varainhoitovuodelta 2009 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilin-
tarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Patentti- ja 
rekisterihallitukselle. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se 
on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan 
tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tulokselli-
suuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevi-
en keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Erja Kaskinen, ja sitä on valvonut ti-
lintarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa 
kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilin-
päätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. 

Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarvi-
osta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukai-
sesti. 

Tuloksellisuuden laskentatoimi 

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja nii-
den perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen 
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selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja 
riittävät tiedot. 

Tuotosta ja laadunhallintaa koskevien tietojen osalta on tarkastettu, onko suo-
suoritteiden määrästä ja julkishyödykkeistä sekä palvelukyvystä esitetty olen-
naisilta osin riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.  

Tuotoksesta ja laadunhallinnasta esitettyjä suoritetietoja ja palvelukykyä ku-
vaavia tietoja voidaan pitää riittävinä. 

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tu-
loksellisuuden laskentatoimen sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) 
tarkastuksen yhteydessä. 

Tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin maksuaikakortin käytön 
sisäiseen valvontaan liittyviä puutteita, joiden johdosta Patentti- ja rekisterihal-
lituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin.  

Talousarviota ja sitä koskevien keskeisten säännösten nou-
dattaminen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta maksuaikakortin käyttöä 
koskevan sisäisen valvonnan järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain 
24 b §:n edellyttämällä tavalla. 

 

 

 

Ylijohtaja  Marjatta Kimmonen 

 

 

Ylitarkastaja  Erja Kaskinen 
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