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Eduskunnalle

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

muutokset tulivat voimaan vuoden 2004 ti-

lain (676/2000) 6 §:n mukaan tarkastusviras-

linpäätöksessä. Hallitus antaa vuosittain

to antaa eduskunnalle vuosittain syyskuun

kesäkuun loppuun mennessä eduskunnalle

loppuun mennessä kertomuksen toiminnas-

valtion tilinpäätöskertomuksen, johon myös

taan ja tarvittaessa erilliskertomuksia.

valtion tilinpäätös sisältyy. Valtiontalouden
tarkastusviraston raportointia on valtion ti-

Tämä Valtiontalouden tarkastusviraston

linpäätöksen osalta muutettu niin, että val-

kertomus käsittelee viraston toimintaa vuon-

tion tilinpäätöstä koskeva tilintarkastusker-

na 2004 kuitenkin niin, että keskeisimmät

tomus annetaan eduskunnalle tämän kerto-

tarkastustulokset esitetään niistä tilintar-

muksen yhteydessä.

kastuksista, jotka ovat valmistuneet keväällä 2005 ja kohdistuvat vuoteen 2004. Vastaa-

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

vasti toiminnantarkastuksista on tähän kerto-

tun lain 6 §:n perusteella Valtiontalou-

mukseen sisällytetty vuoden 2004 kesäkuun

den tarkastusvirasto kunnioittavasti antaa

alun ja vuoden 2005 toukokuun lopun välise-

eduskunnalle tämän kertomuksen toimin-

nä aikana valmistuneet tarkastukset.

nastaan sekä tilintarkastuskertomuksen

Tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistukseen liittyvät valtion tilinpäätöstä koskevat

valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004.
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1 Tarkastusviraston toiminta
vuonna 2004
1.1 Asema ja tehtävät
Suomen perustuslain 90 §:n mukaan valtion

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

taloudenhoidon ja valtion talousarvion nou-

tun lain 1 §:n mukaan tarkastusviraston teh-

dattamisen tarkastamista varten eduskun-

tävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon

nan yhteydessä on riippumaton Valtiontalo-

laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä

uden tarkastusvirasto.

valtion talousarvion noudattamista.
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1.2 Toiminnan päämäärä
Virasto katsoo, että sen toiminnan päämää-

• valtion tilinpäätöksen ja tilivirastojen ti-

ränä on tuottaa eduskunnalle ja valtioneu-

linpäätösten oikeiden ja riittävien tietojen

vostolle sekä sen alaiselle hallinnolle hyö-

vaatimus toteutuu

dyllistä ja luotettavaa valvonta- ja tarkastustietoa valtion taloudenhoidosta, talousarvion

sekä edistää

noudattamisesta ja hallinnon toiminnasta.
• eduskunnan budjettivallan toteutumista,
Tarkastustoiminnalla ja siihen sisältyvien
keskeisten osaamisalueiden asiantuntijatoiminnalla tarkastusvirasto haluaa
• varmistaa, että valtion talousarviota ja taloudenhoitoa koskevia säännöksiä ja mää-

• asianmukaisen sisäisen valvonnan toteutumista,
• hyvään taloudenhoitoon kuuluvien periaatteiden noudattamista sekä

räyksiä noudatetaan,
• hallinnon tuloksellisuutta.
• edistää valtionhallinnon tuloksellisuutta
sekä

Toiminnantarkastus on kertaluonteista ja
kohdistuu useita toimijoita käsittäviin teh-

• tukea hyvää hallintoa ja taloudenhoitoa

täväalueisiin, hallintoa läpäiseviin toimintoi-

koskevien yleisten periaatteiden toteutu-

hin, tietyn hallintolohkon, viranomaisen tai

mista hallinnossa.

valtionavun saajan hoitamaan rajattuun tehtävään, talousarvion ulkopuolisiin rahastoi-

Tarkastusvirasto toteuttaa tarkastustehtäväänsä tilintarkastuksella ja toiminnantar-

hin, liikelaitoksiin tai valtion määräysvallassa oleviin yhtiöihin.

kastuksella. Näiden toisiaan täydentävien
tarkastuslajien varaan ja keskinäiselle vuo-

Toiminnantarkastuksen keskeisenä pää-

rovaikutukselle rakentuu viraston kokonais-

määränä on tuoda esiin hallinnon tuloksel-

tehtävän menestyksellinen hoitaminen.

lisuuden merkittävät puutteet ja ongelmat
sekä niiden perimmäiset syyt ja tuottaa niistä

Tilintarkastus on vuotuista ja kohdistuu

asianomaisille päätöksentekijöille talouden-

kaikkiin valtion tilinpäätösvelvollisiin viras-

hoidon ohjauksessa tarpeellista tietoa käyt-

toihin ja laitoksiin. Tarkastustoiminnalla ja

tökelpoisessa muodossa.

siihen sisältyvien keskeisten osaamisalueiden asiantuntijatoiminnalla tilintarkastus
varmistaa, että

Sekä tilintarkastus että toiminnantarkastus ovat ministeriöiden sekä niiden alaisten
virastojen ja laitosten ulkoista tarkastusta,

• valtion talousarviota ja sen soveltamiseen

joka turvaa ensisijaisesti valtion taloudellisia

liittyvää keskeistä lainsäädäntöä noudate-

intressejä. Tilintarkastus palvelee eduskun-

taan ja

taa sekä valtioneuvostoa ja sen alaista hal-
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lintoa erityisesti varmistamalla taloudenhoi-

Molemmat tarkastuslajit turvaavat eduskun-

don laillisuutta ja talousarvion noudattamis-

nalle ja valtiontalouden ohjauselimille rapor-

ta. Toiminnantarkastus palvelee näitä erityi-

toitavan informaation oikeellisuutta ja riittä-

sesti tuottamalla objektiivista tarkastustie-

vyyttä. Raportoinnilla ministeriöille sekä vi-

toa valtion tehtävien hoidon tuloksellisuu-

rastoille ja laitoksille tuotetaan lisäarvoa nii-

desta ja myös ei-odotetuista vaikutuksista.

den johtamiselle ja valvonnalle.
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1.3 Visio ja arvot
Viraston visiona on olla valtiontalouden tar-

see, että tarkastusvirasto ulkoisena tarkas-

kastuksen huippuosaaja.

tajana tuottaa objektiivista ja hallinnon ohjauksessa tarpeellista tarkastustietoa hallin-

Tämä edellyttää, että virastolla on

non tuloksellisuuden kannalta olennaisista ja
riskialttiista asioista, talousarvion, säännös-

• laadullisesti ja määrällisesti riittävästi sil-

ten ja muiden ohjauspäätösten noudattami-

le kuuluvan tarkastus- ja asiantuntijateh-

sesta valtion taloudenhoidossa sekä valtion

tävän edellyttämää ammattitaitoa ja osaa-

ja tilivirastojen tilinpäätösten oikeellisuudes-

mista,

ta. Lisäksi se merkitsee, että tarkastusvirasto
toimii aloitteellisesti asiantuntemustaan hyö-

• viraston tehtävistä johdetut selkeät tarkas-

dyntäen.

tusten kohdentamiskriteerit,
Kansalaisten kannalta vision mukainen
• tehokkaat työn suunnittelu-, toteutus- ja
seurantaprosessit sekä

toiminta merkitsee, että tarkastusvirasto julkistaa avoimesti tarkastustuloksensa. Tämä
edesauttaa sitä, että kansalaiset pitävät tar-

• selkeä ja oikea-aikainen raportointi.

kastusvirastoa riippumattomana ja luotettavana tarkastusviranomaisena sekä kokevat

Viraston strategiassa vuosille 2003–2006

viraston toiminnan tärkeäksi.

on vision sisältöä konkretisoitu tarkastusviraston eri sidosryhmien kannalta. Eduskun-

Viraston henkilökunnan kannalta vision

nan kannalta vision mukainen toiminta mer-

mukainen toiminta merkitsee, että tarkastus-

kitsee, että tarkastusviraston toiminta tukee

virasto on työpaikkana kilpailukykyinen tar-

eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa

joamalla henkilöstölle haasteellisia tehtäviä,

tuottamalla objektiivista ja hyödyllistä tar-

mahdollisuuden kehittyä sekä ammatillisesti

kastustietoa talousarvion toimeenpanosta,

että yhteisön jäsenenä, oikeudenmukaisen ja

lainsäädännössä hallinnolle asetettujen teh-

kannustavan palkkauksen sekä ajanmukai-

tävien hoidosta ja tavoitteiden toteutumises-

set työvälineet ja tukijärjestelmät.

ta sekä hallinnon eduskunnalle antamien
suunnittelu- ja valvontatietojen luotettavuudesta ja riittävyydestä.

Viraston johtamisessa ja muussa toiminnassa noudatetaan virastossa yhteisesti sovittuja arvoja, jotka ovat osaaminen, objek-

Valtioneuvoston ja sen alaisen hallinnon
kannalta vision mukainen toiminta merkit-

tiivisuus, yhteistyö, rohkeus sekä tuloksellisuus.
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1.4 Tarkastusviraston tarkastusoikeus ja toiminta-alue
Viraston tarkastusoikeus ja toiminta-alue

vallassa olevat yhtiöt,

käsittävät:

• valtion maksuliikettä hoitavat luottolaitok-

• valtioneuvoston ja ministeriöt,

• Suomen ja Euroopan unionin väliset va-

set ja
rainsiirrot.

• valtion virastot ja laitokset,
• valtionavut,
• talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot,
• valtion liikelaitokset ja valtion määräys-

Niiden taloudellista merkitystä kuvaavat
seuraavat vuoden 2004 tilinpäätösluvut:

VALTIONHALLINTO
• 115 tilivirastoa1
• valtion tilinpäätöksen loppusumma noin 36,6 mrd. euroa2
• henkilöstön määrä noin 123 900

VALTIONTUET JA TULONSIIRROT
• valtionavunsaajina kunnat, kuntayhtymät, kotitaloudet, yleishyödylliset yhteisöt ja yritykset
• muut tuet ja siirtomenot
• siirtomenot noin 23,7 mrd. euroa

TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT
• 11 rahastoa
• rahastojen yhteenlasketut tuotot 2,8 mrd. euroa ja kulut 0,9 mrd. euroa

VALTION LIIKELAITOKSET
• kuusi liikelaitosta
• liikevaihto noin 1,6 mrd. euroa
• henkilöstön määrä noin 8 900

VALTION MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVAT YHTIÖT
• 34 konsernia tai konserneihin kuulumatonta yhtiötä
• liikevaihto noin 23,0 mrd. euroa
• henkilöstön määrä noin 84 400
1

Luku ei sisällä eduskuntaa eikä Valtiontalouden tarkastusvirastoa

2

Valtion tilinpäätöksen mukainen talousarviomenojen loppusumma
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ERITYISKOHTEITA
• Euroopan unionin ja Suomen väliset varainsiirrot ja EU-varojen käyttö ja käytön valvonta
• Euroopan unionin talousarvioista tulevat tulot noin 1,3 mrd. euroa
• Euroopan unionille menevät maksut noin 1,6 mrd. euroa
• erilaiset kansainväliset tarkastustehtävät

Lisäksi tarkastusvirasto hoitaa toimialaansa kuuluvia asiantuntija- ja neuvontatehtäviä sekä osallistuu tarkastusalan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
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1.5 Tarkastustoiminnan suunnittelu ja strategia
Viraston toimintastrategia muodostuu niis-

Tilintarkastus kattaa valtion tilivirastot

tä linjauksista, joiden mukaan viraston toi-

ja valtion tilinpäätöksen. Tilintarkastukset

mintaa suunnataan, toteutetaan ja kehite-

suunnataan tilivirastokohtaisesti edellä mai-

tään ottaen huomioon viraston toimintaym-

nitut kriteerit huomioon ottaen.

päristön muutokset. Strategian luomisessa
perustana on virastolle lainsäädännössä annettu tehtävä.

Toiminnantarkastusten kohteet valitaan
vuosittain erityisten kohdentamisalueiden
pohjalta. Vuoden 2004 tarkastustoiminnan

Tarkastusviraston toiminta perustuu pi-

erityiset kohdentamisalueet olivat eduskun-

demmän aikavälin suunnitteluun ja vuotui-

nan saamat oikeat ja riittävät tiedot talous-

seen toiminnan suunnitteluun. Suunnitel-

arvioesityksissä ja hallituksen kertomukses-

missa määritellään toiminnan strategiset lin-

sa valtiovarain hoidosta ja tilasta, hallinnon

jaukset ja toiminnan suuntaamisen kohden-

taloudelliset ohjausjärjestelmät, valtionavus-

tamisalueet sekä vahvistetaan yksittäiset tar-

tukset ja muut tuet, valtion tulot ja rahoitus-

kastuskohteet. Viraston toimintastrategian

järjestelmät sekä valtion hankintamenette-

vuosille 2003–2006 mukaan toiminnan kes-

lyt.

keisimmät kriittiset menestystekijät ovat tarkastustoiminnan oikea kohdentaminen ja viraston ammattitaidon turvaaminen.

Yhtäläisen suojan periaatteen mukaisesti EU-varojen tarkastus saa virastossa saman
painoarvon kuin kansallisten varojen tar-

Tarkastustoiminnan suuntaamiseksi tar-

kastus. Tarkastusvirasto tarkastaa Suomen

kastusvirasto on vahvistanut seuraavat kri-

ja Euroopan unionin välisiä varainsiirtoja sa-

teerit:

massa laajuudessa sekä samoja periaatteita
ja menettelytapoja noudattaen kuin kansal-

• asian taloudellinen merkitys,

lisia varoja. Valtion runsaasta sadasta tilivirastosta 2/3:lla on kirjanpidossaan EU-varoi-

• riski valtiontalouden kannalta,
• uuden tiedon tuottaminen sekä

hin liittyviä tapahtumia.
Virasto seuraa valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden, valtion liikelaitosten ja budje-

• valtion virastojen ja laitosten taloudenhoi-

tin ulkopuolisten rahastojen toimintaa. Viras-

don oikeellisuuden ja toimivuuden, rapor-

to julkaisee vuosittain selvityksen, jossa tar-

toitavien tietojen luotettavuuden sekä ta-

kastellaan konsernitasolla valtion määräys-

lousarvion noudattamisen varmistaminen.

vallassa olevien yhtiöiden toimintaa. Näihin
yhtiöihin ja valtion liikelaitoksiin sekä budje-

Virasto toteuttaa tarkastustehtäväänsä tilintarkastuksella ja toiminnantarkastuksella, jotka toimivat samansuuntaisesti viraston
päämäärien toteuttamiseksi.

tin ulkopuolisiin valtion rahastoihin kohdistuvista tarkastuksista päätetään erikseen.
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1.6 Tarkastustoiminta vuonna 2004
Tarkastusvirasto antoi keväällä 2004 tilin-

nantarkastusta, joita jatkettiin vuonna 2005.

tarkastuskertomukset valtion tilivirastoista

Toimintavuonna julkaistiin myös vuosittai-

ja kertomuksen valtion tilinpäätöksen tar-

nen selvitys valtion määräysvallassa olevien

kastamisesta varainhoitovuodelta 2003. Va-

yhtiöiden edellisvuoden toiminnasta. Lisäk-

rainhoitovuotta 2004 koskeva tilintarkastus

si tarkastusvirasto seurasi ja käsitteli valtion-

aloitettiin kaikissa valtion 115 tilivirastois-

hallinnossa tapahtuvia taloudellisia väärin-

sa ja kahdessa talousarvion ulkopuolises-

käytöksiä ja niiden vaikutuksia sekä toimen-

sa valtion rahastossa. Näitä sekä valtion ti-

piteitä väärinkäytösten torjunnassa.

linpäätöstä koskevat tarkastuskertomukset annettiin keväällä 2005. Toimintavuon-

Tarkastustoiminnasta ja sen keskeisistä

na 2004 päätettiin 29 toiminnantarkastusta.

tuloksista kerrotaan jäljempänä tässä kerto-

Vuoden päättyessä oli käynnissä 44 toimin-

muksessa.
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1.7 Viraston toiminnan kehittäminen
Toimintavuonna loppuun saatetun selvityk-

arvioitiin BBI-15 mittarilla. Kyselyyn osallis-

sen pohjalta tehtiin päätös toiminnantarkas-

tuivat kaikki viraston työntekijät. Kyselyn

tuksen uudelleen organisoinnista. Kaksi eril-

mukaan viraston henkilöstön kokonaistilan-

listä toiminnantarkastuksen toimintayksik-

ne on mittarin suositusarvoihin nähden nor-

köä päätettiin lakkauttaa ja toiminnantarkas-

maalilla tasolla.

tus ja sen henkilökunta koottiin 1.6.2005 toimintansa aloittaneeseen toimintayksikköön.

Tarkastusvirastoon tehdyn työsuojelutar-

Muutoksen tavoitteena on parantaa tarkas-

kastuksen yhteydessä virastossa tehtiin VAL-

tusprosessin sekä tarkastuskertomusten laa-

MERI-kysely, jonka avulla selvitettiin henki-

tua ja yhdenmukaisuutta ja luoda edellytyk-

löstön käsityksiä työoloistaan. Kyselyssä ar-

set toiminnan johtamiselle ja uusiutumisel-

vioitiin fyysistä työympäristöä, tuki- ja lii-

le sekä tarkastajien välisen yhteistyön lisää-

kuntaelinten kuormitusta sekä psykososiaa-

miselle.

lista kuormitusta. Viraston saamat tulokset
edellä mainituilla osa-alueilla sekä osa-alu-

Virasto ja virastossa edustettuna olevat
henkilöstöjärjestöt allekirjoittivat 5.4.2004

eiden kokonaisindeksi olivat hieman toimialan keskiarvoja paremmat.

sopimuksen ohjelmasta tarkastusviraston
henkilöstön palkkauksen ja viraston kilpai-

Viraston työasemien käyttöjärjestelmät

lukyvyn kehittämiseksi työnantajana vuosil-

päivitettiin ja samassa yhteydessä siirryttiin

le 2004–2009.

käyttämään yhteisiä palvelimia eduskunnan kanssa. Nämä projektit toteutettiin yh-

Ulkoisia verkkopalveluja uudistettiin vi-

teistyössä eduskunnan tietohallinnon kans-

raston verkkopalvelustrategian mukaisesti.

sa. Turun ja Oulun toimipaikkojen palvelimet

Uudet verkkosivut, joilla parannettiin ajan-

päivitettiin ja samalla ne integroitiin osaksi

kohtaisen tarkastustiedon saatavuutta muun

eduskunnan verkkoa.

muassa tuomalla tarkastuskertomukset kokonaisuudessaan verkkoon, avattiin lokakuussa 2004.

Tarkastusvirastossa suoritetun it-itsearvioinnin yhteydessä tehtiin tietohallinnon nykytilan kartoitus, jota tullaan hyödyntämään

Kertomusvuonna tarkastusvirastossa toteutettiin työuupumuskysely, jossa työntekijöiden jaksamista ja työuupumuksen tasoa

vuonna 2005 tehtävien it-linjausten yhteydessä.
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1.8 Kansainvälinen toiminta

Tarkastusvirasto toimii Euroopan unionin jä-

tettyyn Intosain 18. kongressiin. Lisäksi tarkas-

senvaltioiden ylimpien tarkastuselinten sekä

tusviraston edustajat osallistuivat Bernissä pi-

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kan-

dettyyn Eurosain it-työryhmän kokoukseen ja

sallisena yhteysviranomaisena. Kertomus-

Varsovassa järjestettyyn vero- ja tulliasioita kos-

vuonna virasto osallistui vakiintuneeseen ta-

kevaan koulutusseminaariin.

paan Euroopan unionin tarkastusvirastojen
pääjohtajakokouksiin ja niitä valmisteleviin

Tarkastusvirasto osallistui Euroopan unionin

yhteyshenkilökokouksiin sekä pääjohtaja-

tarkastusvirastojen yhteisen EU:n rakennera-

kokousten asettamien työryhmien työsken-

hastojen tarkastusta koordinoivan työryhmän

telyyn. Pääjohtajakokouksissa tarkastusvi-

sekä alv-työryhmän työhön.

rastot vaihtavat tarkastuskokemuksia ja tekevät EU-varojen tarkastusta koskevia yh-

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen välinen

teisiä linjauksia. Lisäksi virasto osallistui

yhteistyö ja keskinäinen tiedonvaihto toteutui-

tarkkailijana tilintarkastustuomioistuimen

vat perinteisellä tavalla. Toimintavuonna Suo-

kaikkiin viiteen tarkastuskäyntiin Suomessa

mi isännöi Helsingissä Pohjoismaiden tarkastus-

ja vastasi tilintarkastustuomioistuimen kyse-

virastojen yhdyshenkilökokouksen sekä osallis-

lyihin ja tietopyyntöihin.

tui Kööpenhaminassa järjestettyyn pääjohtajakokoukseen. Virasto osallistui Oslossa ja Köö-

Virasto on eri valtioiden ylimpien tarkas-

penhaminassa pidettyihin talousrikollisuutta,

tuselinten kansainvälisen järjestön Intosain

väärinkäytöksiä ja tarkastusta käsitteleviin työ-

ja sen eurooppalaisen tytärjärjestön Eurosain

ryhmien kokouksiin. Tarkastusvirasto isännöi

jäsen. Virasto on osallistunut vakiintunee-

pohjoismaisen toiminnantarkastusseminaarin

seen tapaan järjestöjen kokouksiin ja semi-

ja osallistui Pohjoismaiden tarkastusvirastojen

naareihin sekä vastannut järjestöistä ja nii-

tiedottajatapaamiseen Kööpenhaminassa sekä

den työryhmistä tuleviin viraston toimintaa

koulutusyhdyshenkilöseminaariin Oslossa. Vi-

koskeviin kyselyihin. Kansainvälisessä yh-

rastossa suoritettu it-itsearviointi tehtiin yhteis-

teistyössä keskeisessä asemassa on valtion-

työssä Tanskan kollegaviraston kanssa. Lisäk-

talouden tarkastuksen menettelytapoja kos-

si viraston edustaja osallistui Reykjavikissa pi-

keva tiedonvaihto. Intosain ja Eurosain toi-

dettyyn Pohjoismaiden tarkastusvirastojen yh-

mintamuotoja ovat myös tarkastusmenetel-

teiskertomusta valmistelevan työryhmän koko-

mien ja tarkastusstandardien kehittämistyö.

ukseen.

Kertomusvuonna tarkastusvirasto osallis-

Baltian maiden tarkastusvirastojen kanssa yh-

tui Lontoossa pidettyyn Eurosain ja Intosain

teistyötä tehtiin osallistumalla Vilnassa pidet-

alueellisen tytärjärjestön Olacefsin yhteises-

tyyn Baltian maiden ja Pohjoismaiden yhteis-

ti järjestämään tarkastustoimintaa käsittele-

työkokoukseen sekä isännöimällä Viron tarkas-

vään seminaariin sekä Budapestissa järjes-

tusviraston kaksi virastovierailua.
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Toimintavuonna tarkastusvirastoon teh-

sion, NOMUS-lautakunnan, Nordiska insti-

tiin ulkomailta yhteensä 13 tutustumiskäyn-

tutet för Samtidskonst´in ja Nordiskt utveck-

tiä ja vierailua. Vieraat tulivat pääasiassa

lingscenter för handikapphjälpmedel´in tilin-

EU-maista. Tarkastusviraston edustajat osal-

tarkastajana sekä eräiden Pohjoismaiden mi-

listuivat yhteensä 23 ulkomailla järjestet-

nisterineuvoston rahoittamien projektien ti-

tyyn kokoukseen ja seminaariin. Lisäksi tar-

lintarkastajana.

kastusvirasto toimi Itämeren suojelukomis-
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1.9 Organisaatio, henkilöstö ja kustannukset

Organisaatio 31.12.20043

PÄÄJOHTAJA
Tapio Leskinen

NEUVOTTELUKUNTA

TILINTARKASTUKSEN
TOIMINTAYKSIKKÖ

TOIMINNANTARKASTUKSEN
TOIMINTAYKSIKKÖ 1

TOIMINNANTARKASTUKSEN
TOIMINTAYKSIKKÖ 2

SISÄISTEN
PALVELUJEN
TOIMINTAYKSIKKÖ

Tarkastusneuvos
Marjatta Kimmonen

Tarkastusneuvos
Hannu Nieminen

Tarkastusneuvos
Jarmo Soukainen

Suunnittelupäällikkö
Esa Tammelin

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valit-

Tarkastusviraston päätoimipaikka sijaitsee

sema pääjohtaja. Viraston muun organisaa-

Helsingissä. Virastolla on toimipaikat myös

tion muodostavat lakisääteinen neuvottelu-

Turussa ja Oulussa.

kunta, tarkastuksen toimintayksiköt ja sisäisten palvelujen yksikkö.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ylläpitää
ja kehittää tarkastusviraston yhteyksiä yh-

Tarkastuksen toimintayksiköt ovat tilintar-

teistyötahoihin, tehdä aloitteita tarkastus-

kastuksen yksikkö ja kaksi toiminnantarkas-

toiminnan kehittämiseksi sekä seurata tar-

tuksen yksikköä. Sisäisten palvelujen yksi-

kastustoiminnan suuntautumista, tulokselli-

kön tehtävänä on valmistella ja hoitaa ne asi-

suutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen

at, jotka koskevat tarkastusviraston sisäistä

kannalta. Neuvottelukunnan puheenjohta-

hallintoa ja tilivirastotehtäviä sekä sisäisiä

jana on toiminut kansanedustaja Olavi Ala-

tukipalveluja ja viraston yhteydenpitoa Eu-

Nissilä, varapuheenjohtajana alivaltiosihtee-

roopan tilintarkastustuomioistuimeen.

ri Juhani Turunen ja sihteerinä erikoistutkija Timo Lehtinen.

3

Tarkastusviraston organisaatiota on muutettu 1.6.2005 alkaen niin, että toiminnantarkastuksen yksiköt on yhdistetty yhdeksi toimin-

tayksiköksi, jonka päällikkönä toimii Vesa Jatkola.
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NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO 2004 – 2005

Olavi Ala-Nissilä,

kansanedustaja

Reino Hjerppe,

ylijohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Markku Lehto,

kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Tapio Leskinen,

pääjohtaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Christel von Martens,

ruotsinkielisen toiminnan johtaja, Suomen Kuntaliitto

Eeva Miettinen,

ylitarkastaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Anita Niemi-Iilahti,

hallintojohtaja, Vaasan yliopisto

Anni Sinnemäki,

kansanedustaja

Vappu Taipale,

pääjohtaja, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Juhani Turunen,

alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Kari Urpilainen,

valtiontilintarkastajain puheenjohtaja

Kertomusvuonna neuvottelukunta kokoon-

Henkilöstö

tui viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin sekä
tarkastustoiminnan kohdentamista ja tarkas-

Tarkastusvirastossa oli vuoden 2004 päätty-

tusten tuloksia että tarkastusviraston ulkoi-

essä 147 virkaa. Viraston työssä olevan hen-

sia tarkastustoimintaan vaikuttavia tekijöitä.

kilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2004 lo-

Tarkastustoiminnan kohdentamiseen ja tar-

pussa 141 henkilöä. Vuonna 2004 virasto

kastusten tuloksiin liittyen neuvottelukun-

käytti 140 henkilötyövuotta vastaavan työ-

ta keskusteli hallinnonalakohtaisen tarkas-

panoksen.

tustarpeen kartoittamisesta, tarkastusviraston eduskunnalle antamasta kertomuksesta

Tarkastusviraston koko henkilöstöstä oli

toiminnastaan sekä tarkastusviraston toimin-

naisia 37,6 prosenttia. Tarkastushenkilös-

ta- ja tarkastussuunnitelmasta vuodelle 2005.

tön osalta naisten osuus oli 33,9 prosenttia

Tarkastusviraston ulkoisista tarkastustoimin-

ja muun henkilöstön osalta 53,2 prosenttia.

taan vaikuttavista asioista kokouksissa käsi-

Valtion koko budjettitalouden henkilöstöstä

teltiin valtiovarain controller -toimintoa sekä

vuonna 2003 naisia oli 48,4 prosenttia.

valtiontalouden parlamentaarisen valvonnan
uudelleen järjestämistä.
Eduskunnan valitsemina tarkastusviras-

Tarkastusviraston koko henkilöstön keskiikä oli kertomusvuoden lopussa 45,8 vuotta.

ton tilintarkastajina, jotka ovat tarkastaneet

Suurimmat ikäryhmät kertomusvuonna oli-

tarkastusviraston tilinpäätöksen, kirjanpidon

vat 50–54 (19,1 %) ja 45–49 (18,4 %) -vuoti-

ja hallinnon, ovat toimineet kansanedusta-

aat. Valtion koko budjettitalouden henkilös-

jat Matti Saarinen, Petri Salo ja Aulis Ranta-

tön keski-ikä vuonna 2003 oli 42,7 vuotta.

Muotio sekä KHT Eero Suomela.
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Toimintavuoden aikana henkilöstön ko-

Henkilöstön koulutustaso on korkea. Tar-

konaisvaihtuvuus oli 8,6 prosenttia. Toisen

kastushenkilöstöstä korkeakoulututkinnon

työnantajan palvelukseen siirtyi 7 henkilöä,

suorittaneiden osuus oli 99,1 prosenttia.

mikä on 5,0 prosenttia viraston henkilöstöstä.
Vuoden 2004 lopussa koko henkilöstön kes-

Henkilötyövuotta kohden henkilöstön ke-

kimääräinen palvelusaika tarkastusvirastos-

hittämiseen käytettiin koko henkilöstön osal-

sa oli 12,0 vuotta.

ta keskimäärin 11,5 työpäivää, tarkastushenkilöstön osalta 13,3 työpäivää ja muun henkilöstön osalta 3,3 työpäivää.

TIETOJA KOKO HENKILÖSTÖSTÄ 31.12.
2001

2002

2003

2004

Keski-ikä/v

45,0

44,9

45,2

45,8

Keskimääräinen palvelusaika tarkastusvirastossa/v

11,2

11,3

11,9

12,0

Naisten osuus/ %

38,0

34,8

37,8

37,6

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus/ %

83,7

86,2

86,7

85,8

2001

2002

2003

2004

Naisten osuus/ %

31,4

30,4

34,5

33,9

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus/ %

99,1

99,1

99,2

99,1

2001

2002

2003

2004

Naisten osuus/ %

65,2

56,5

54,2

53,2

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus/ %

21,7

21,7

25,0

26,9

2001

2002

2003

2004

1 321

1 130

1 273

1 612

TIETOJA TARKASTUSHENKILÖSTÖSTÄ 31.12.

TIETOJA MUUSTA HENKILÖSTÖSTÄ 31.12.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Henkilötyöpäivinä
Henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden
Kustannukset/euroa
Kustannukset henkilötyövuotta kohden

10,0

8,2

9,0

11,5

357 628

308 996

355 992

431 199

2 709

2 255

2 525

3 080

23

Kulurakenne ja kustannukset

nan kulut olivat yhteensä 9 625 301 euroa,
josta henkilöstökulut olivat 76,2 prosenttia.

Vuodelle 2004 viraston toimintamenoihin oli
myönnetty 10 020 000 euroa. Määrärahoja

Yksityiskohtaiset tiedot tarkastusviraston

käytettiin 9 494 061 euroa. Tarkastusviraston

kustannuksista käyvät ilmi viraston tilinpää-

tuotto- ja kululaskelman mukaiset toimin-

töksestä ja siihen sisältyvästä toimintakertomuksesta.

125

248 143

830
Henkilöstökulut
947

Vuokrat
Palveluiden ostot
Muut kulut
Poistot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

7 333

Kuvio 1: Tarkastusviraston kulut vuonna 2004 (tuhatta euroa).
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2 Valtion vuoden 2004
tilinpäätöksen tarkastus
Valtiontalouden tarkastusviraston tilintar-

van vuoden tiedot eivät kaikilta osin ole ver-

kastuskertomus valtion tilinpäätöksen tar-

tailukelpoisia.

kastuksesta varainhoitovuodelta 2004 annetaan eduskunnalle tämän kertomuksen yhteydessä.

Valtion talousarvion toteutumalaskelma ja
siihen sisältyvät tiedot siirretyistä määrärahoista vastaavat valtion talousarviokirjanpi-

Valtion tilinpäätöksen tarkastus on koh-

don pääkirjaa. Talousarvion toteutumalaskel-

distunut valtion talousarviosta annetun lain

man yhteydessä on esitetty tiedot valtuuksis-

17 a §:n tarkoittamaan valtion tilinpäätök-

ta, niiden käytöstä ja käytöstä aiheutuvista

seen sekä lain 18 §:ssä tarkoitettujen oikei-

menoista ja tulevista määrärahatarpeista ta-

den ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeel-

lousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.

lisiin liitetietoihin siltä osin kuin ne koskevat
valtion talousarviotaloutta. Tarkastukseen

Valtion tase on johdettu oikein valtion lii-

ovat sisältyneet talousarvion toteumalaskel-

kekirjanpidon pääkirjasta. Valtion tuotto- ja

ma, tuotto- ja kululaskelma, tase, rahoitus-

kululaskelma esitetään valtion tilinpäätök-

laskelma ja liitetiedot sekä tilinpäätöstieto-

sessä siten, että tilikarttaan merkityt sisäis-

jen perustana oleva valtion keskuskirjanpi-

ten tuottojen ja kulujen tilit on eliminoitu.

to ja valtion kirjanpidon ohjeistuksen ja val-

Valtiokonttorissa laadittu eliminointilaskel-

vonnan tarkastus. Tarkastusta on kohdennet-

ma on johdettu valtion liikekirjanpidon pää-

tu myös niiden järjestelyjen tarkastamiseen,

kirjasta. Tuotto- ja kululaskelma on johdettu

joilla turvataan tietojen muuttumattomuus ja

asianmukaisesti eliminointilaskelmasta.

oikeellisuus keskuskirjanpidossa ja muussa
valtion tilinpäätöksen valmistelussa. Tarkas-

Valtion tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty

tuksessa on hyödynnetty tarkastusviraston

talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.

suorittamissa tilivirastojen tilintarkastuksissa kertyneitä havaintoja.

Tilivirastojen tilitietoihin keskuskirjanpidossa tehdyt muutokset ja keskuskirjanpidon kirjaukset on dokumentoitu ja tallennet-

Valtion tilinpäätös

tu todennettavalla tavalla. Tilivirastojen kirjanpidon mukaiset tilitiedot vastaavat kes-

Valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot on

kuskirjanpidon tilitietoja 31.12.2004.

laadittu valtiovarainministeriön vahvistamien kaavojen mukaisesti. Valtion tilipäätök-

Tarkastuksen perusteella kiinnitetään huo-

sen esittämistavassa tapahtuneiden muutos-

miota seuraaviin valtion talousarviosta anne-

ten vuoksi edellisen ja tarkasteltavana ole-

tun lain 14 §:n tarkoittaman hyvän kirjanpi-
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totavan ja tähän sisältyvän yhtenäisyyden

sa ja paperittomasti säilytettävien raporttien

periaatteen kannalta keskeisiin puutteisiin:

arkistoinnissa. Paperittomuuden lisääntyessä valtionhallinnossa oikeiden menettely-

1) Tilivirastojen tilintarkastusten yhteydessä tuli esiin joitain puutteita menojen ja tu-

jen käyttöön ja ohjeistukseen tulee kiinnittää huomiota.

lojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että menet-

5) Tilivirastoissa on tullut esiin toisistaan

telyt sekä talousarvion laadinnassa että sen

poikkeavia tapoja käsitellä muiden hanke-

seurannassa ovat kohdentamista koskevien

osapuolten rahoitusosuuksia erityisesti sil-

säännösten täsmentymisen myötä selkiinty-

loin, kun rahoitusosuudet kohdistuvat in-

neet.

vestointihyödykkeisiin. Saatua rahoitusta on
käsitelty sekä menon oikaisuna että tulona.

2) Tilivirastojen tilintarkastuksissa on kiin-

Menettelytavat saattavat vaihdella saman ti-

nitetty huomiota varainhoitovuosiperiaatteen

liviraston sisälläkin rahoituslähteestä riippu-

toteutumiseen silloin, kun talousarviossa uu-

en. Hyvän kirjanpitotavan mukaisena peri-

distetaan edellisen vuoden valtuuden käyt-

aatteena on pidettävä sitä, että samanlaisis-

tämätön määrä. Valtion talousarviossa myön-

sa tilanteissa toimitaan kaikissa valtion tilivi-

netyn valtuuden käytössä ei uusittujen val-

rastoissa samalla tavalla. Tämän vuoksi tu-

tuuksien osalta kaikissa tapauksissa nou-

lisi selvittää, miten muiden hankeosapuolten

dateta varainhoitovuosiperiaatetta talousar-

rahoitusosuuksia tulisi nykyisessä tilantees-

violain ja talousarvion tarkoittamalla taval-

sa käsitellä tilivirastojen liikekirjanpidossa ja

la. Uusitut valtuusseurantamääräykset sekä

tähän perustuvissa tilinpäätöksissä sekä val-

vuoden 2005 alusta tilivirastoissa käyttöön

tion tilinpäätöksessä. Menettelytapoja mää-

otettava talous-arvion toteutumalaskelman

riteltäessä tulee ottaa huomioon myös yhte-

rakenne selkiinnyttänevät jatkossa menette-

näisyyden periaate niin, että valittua tapaa

lyjä myös uusittujen valtuuksien osalta.

sovelletaan rahoituslähteestä riippumatta.

3) Tilivirastojen tilintarkastuksissa on tullut esiin joitain puutteita tilinpäätöksen yh-

Kirjanpidon ohjaus ja valvonta

teydessä esitettävissä valtuuden käyttöä ja
tästä aiheutuvia menoja koskevissa tiedois-

Valtion keskuskirjanpitoon ja valtion tilin-

sa. Valtuusseurannan osalta puutteita on to-

päätökseen vaikuttavista periaatteista kes-

dettu valtuuden käytön ja käytöstä aiheutu-

keisimpiin kuuluu tilivirastojen tilinpäätök-

vien menojen seurannassa ja tietojen esittä-

sille asetettu yhtenäisyyden periaate.

misessä.
Yhtenäisten periaatteiden toteutuminen
4) Tilivirastojen tilintarkastuksissa havait-

edellyttää olennaisilta osin kattavia ja yhte-

tiin puutteita valtion virastoissa käytössä ole-

näisiä määräyksiä siitä, miten valtion tilin-

vissa paperittoman kirjanpidon menettelyis-

päätöslaskelmille ominaisia tuotto-, kulu- ja

sä. Kehittämistarpeita on todettu esimerkik-

tase-eriä käsitellään sen kirjanpidossa ja ti-

si menojen maksamis- ja hyväksymismenet-

linpäätöksessä. Määräyksiä tulee täydentää

telyissä, ostoihin ja myynteihin liittyvien ar-

myös yksittäisiä ongelmia koskevilla ratkai-

vonlisäveromenojen ja -tulojen kirjaamises-

suilla erityisesti silloin, kun nämä muodosta-
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vat kokonaisuuden kannalta olennaisen osaalueen.

Tarkastusviraston kannanotto valtion
tilinpäätöksen vahvistamiskelpoisuudesta

Yhtenäisyyden periaatteen toteutumisen
kannalta keskeisessä asemassa on myös ta-

Valtion tilinpäätös vuodelta 2004 on laadit-

lousarvio. Yhtenäiset talousarvion laadin-

tu voimassa olevien säännösten mukaises-

taperiaatteet ja myös tästä näkökulmasta sel-

ti. Tarkastusviraston valtion tilinpäätöksen

keät talousarvion perustelut ovat edellytys

tarkastuksesta antamassa tilintarkastusker-

paitsi talousarvion hallittavuudelle, viime-

tomuksessa esiin tuomat puutteet ja riskit ja

kädessä myös yhtenäisyyden periaatteen to-

valtioneuvoston alaisten 115 tiliviraston tilin-

teutumiselle valtion kirjanpidossa ja tilinpää-

tarkastuskertomuksissa esittämät huomau-

töksessä. Yhtenäisyyden periaatteen sisällyt-

tukset eivät olennaisuuden periaate huomi-

tämistä mahdollisuuksien mukaan myös ta-

oon ottaen olisi esteenä valtion tilinpäätök-

lousarvion laadintaperiaatteisiin voidaan täs-

sen vahvistamiselle.

tä syystä pitää perusteltuna.
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3 Hallinnon tila tarkastusten perusteella
3.1 Yleistä
Hallinnon tilasta syntyvä kuva muodostuu

Kaikki toiminnantarkastuskertomukset on

tarkastuskertomuksissa esiintuotujen tar-

julkaistu painetussa muodossa. Jakelun pii-

kastushavaintojen kautta. Vuosittainen tilin-

riin ovat kuuluneet asianomaiset viranomais-

tarkastus suoritettiin kaikissa 115 tiliviras-

tahot hallinnossa, kansanedustajat, valtiova-

tossa ja kahdessa talousarvion ulkopuolises-

rainvaliokunta, asianomainen erityisvalio-

sa valtion rahastossa. Toiminnantarkastusai-

kunta, valtiontilintarkastajat ja valtiovarain-

heiden valinnassa vuodelle 2004 virasto pai-

ministeriö. Kertomukset ovat olleet myös

notti viittä aihealuetta: eduskunnan saamat

yleisesti saatavilla ja jokaisesta kertomukses-

oikeat ja riittävät tiedot talousarvioesityksis-

ta on annettu lehdistötiedote. Eduskunnalle

sä ja hallituksen kertomuksessa valtiovarain

vuonna 2004 annetun kertomuksen jälkeen

hoidosta ja tilasta, hallinnon taloudelliset oh-

valmistuneiden toiminnantarkastusten ja jäl-

jausjärjestelmät, valtionavustukset ja muut

kiseurantaraporttien tiivistelmät hallinnon-

tuet, valtion tulot ja rahoitusjärjestelmät,

aloittain ovat tämän kertomuksen luvussa 4.

sekä valtion hankintamenettelyt. Toiminta-

Talousarvion ulkopuolisten valtion rahasto-

vuonna 2004 päätettiin 29 toiminnantarkas-

jen, valtion liikelaitosten sekä valtion mää-

tusta. Hallinnon tilaa arvioidaan jäljempänä

räysvallassa olevien yhtiöiden tarkastuksia

luvuissa 3.2–3.14 tarkastuksissa tehtyjen ha-

koskevat tiivistelmät ovat luvuissa 5, 6 ja 7.

vaintojen perusteella.
Kaikki tarkastusviraston tilintarkastus - ja
Tilintarkastuskertomukset on jaettu asian-

toiminnantarkastuskertomukset ovat luetta-

omaisille tilivirastoille ja niiden mahdollis-

vissa suomenkielisinä viraston Internet-si-

ten johtokuntien tai hallitusten jäsenille, oh-

vuilla (http://www.vtv.fi ). Toiminnantarkas-

jaaville ministeriöille, Valtiokonttorille ja val-

tuskertomuksien tiivistelmät ovat myös ruot-

tiontilintarkastajille sekä valtiovarain cont-

sin ja englanninkielisinä Internet-sivuilla.

roller -toiminnolle. Kertomukset on koottu
myös painetuksi julkaisuksi, joka on jaettu
kansanedustajille ja hallintoon.
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3.2 Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten
säännösten noudattaminen
Varainhoitovuoden 2004 tilintarkastuksissa

tettua laillisuusvaatimusta. Kielteinen lailli-

todettiin 40 tilivirastossa virheellisiä menet-

suuskannanotto ei tarkoita myöskään sitä,

telyjä, joista annettu huomautus tai useam-

että kysymys olisi valtion varoihin liittyvistä

mat huomautukset yhdessä katsottiin sellai-

väärinkäytöksistä. Kielteisten laillisuuskan-

siksi talousarvion vastaisiksi menettelyiksi,

nanottojen merkitystä arvioitaessa on otetta-

joista sisällytettiin tilintarkastuskertomuk-

va huomioon myös se, että tilivirastot ovat ta-

seen yksilöity kielteinen laillisuuskannanot-

loudelliselta kooltaan erilaisia. Kielteistä lail-

to. Vuonna 2003 kielteinen laillisuuskannan-

lisuuskannanottoa on kuitenkin aina pidettä-

otto sisältyi 32 tiliviraston tilintarkastusker-

vä kyseisen tiliviraston taloudenhoidon kan-

tomukseen. Kolmen vuoden kehitys ja hal-

nalta vakavana asiana ja tilintarkastuksen

linnonalakohtainen jakauma esitetään tau-

tehtävänä on raportoida menettelyistä, jotka

lukossa 1. Tämän kertomuksen liitteessä esi-

merkitsevät poikkeamista talousarvion asi-

tetään hallinnonaloittain ja tilivirastoittain

anmukaisesta noudattamisesta.

yksilöidyt tiedot.
Merkittävin syy kielteisiin laillisuuskanKielteisen laillisuuskannanoton saaneiden

nanottoihin olivat puutteet maksullisen toi-

tilivirastojen lukumäärä on kasvanut vuoteen

minnan vuosituloksen esittämisessä. Toi-

2003 verrattuna. Koska kannanotot koskevat

seksi merkittävimmän kokonaisuuden muo-

yleensä joitakin taloudenhoidon osa-alueita

dostivat talousarvion perustelujen vastainen

tai yksilöityjä menettelyjä, tästä ei valtion ta-

määrärahan käyttö, menon kohdentaminen

loudenhoidon kokonaisuuden kannalta voida

väärälle varainhoitovuodelle ja vastaavat vir-

tehdä sitä johtopäätöstä, että noin kolmasosa

heet.

valtion varojen käytöstä ei täyttäisi niille ase-
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Hallinnonala

Tilivirastot vuonna 2004

Kielteiset laillisuuskannanotot vuonna
2002

2003

2004

Tasavallan presidentin kanslia

1

-

-

-

Valtioneuvoston kanslia

1

-

-

-

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

1

1

-

1

Oikeusministeriön hallinnonala

2

1

1

1

Sisäasiainministeriön hallinnonala

18

2

1

4

Puolustusministeriön hallinnonala

3

1

1

2

Valtiovarainministeriön hallinnonala

6

2

3

2

27

10

5

11

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

9

3

3

3

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

8

3

2

2

TE-keskukset

15

12

14

7

Muut tilivirastot

13

2

1

1

7

3

-

5

Työministeriön hallinnonala

1

1

1

-

Ympäristöministeriön hallinnonala

3

-

-

1

115

41

32

40

Opetusministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Taulukko 1: Kielteiset laillisuuskannanotot varainhoitovuosien 2002 - 2004 tilintarkastuskertomuksissa
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3.3 Ilmoitusvelvollisuus tilintarkastuskertomusten
huomautuksiin liittyvistä toimenpiteistä
Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

moitusvelvollisuuteen. Merkittävin ilmoitus-

tun lain 5 §:n 1 momentin mukaan tarkaste-

menettelyyn johtaneiden huomautusten syy-

tun ja ministeriön, jonka toimialalle tarkas-

ryhmä olivat edelleen puutteet taloudellisten

tettu kuuluu, on ilmoitettava tarkastusviras-

tuloksellisuustietojen ja maksullisen toimin-

tolle, mihin toimenpiteisiin tarkastuskerto-

nan kannattavuustietojen esittämisessä sekä

muksessa esitettyjen huomautusten johdos-

tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämi-

ta on ryhdytty.

sessä. Nämä johtivat ilmoitusvelvollisuuteen
13 tilivirastossa. Sisäisen valvonnan puutteet

Tilintarkastuskertomuksissa on yksilöity
ne huomautukset, jotka edellyttävät edel-

johtivat ilmoitusvelvollisuuteen kahdeksassa
tilivirastossa.

lä mainittua ilmoitusta ja annettu määräaika toimenpiteistä ilmoittamiselle. Toimenpi-

Vuoden 2004 tilintarkastusten yhteydes-

teiden riittävyyttä tarkastetaan seuraavan ti-

sä selvitettiin edellisen vuoden tilintarkas-

lintarkastuksen yhteydessä. Kielteiset lailli-

tuskertomuksissa asetettujen ilmoitusvelvol-

suuskannanotot katsotaan yleensä myös il-

lisuuksien vaikuttavuutta. Vuoden 2003 ti-

moitusvelvollisuusasioiksi, mutta ilmoitus-

lintarkastuskertomuksissa ilmoitusvelvolli-

velvollisuus voidaan asettaa myös huomau-

suus annettiin 45 tilivirastolle. Näistä 17 tili-

tuksista, jotka eivät ole johtaneet kielteiseen

viraston osalta ilmoitusvelvollisuus jouduttiin

laillisuuskannanottoon.

joko kokonaan tai osittain uusimaan vuonna 2004.

Taulukossa 2 esitetään ilmoitusvelvollisuuksien jakauma hallinnonaloittain kolmen
viime vuoden ajalta.

Toiminnantarkastusten perusteella annettavista ilmoitusvelvollisuuksista päätetään
tarkastuskohtaisesti tarkastuksen valmistut-

Ilmoitusvelvollisuuksien määrä on pienen-

tua laaditun jälkiseurantasuunnitelman pe-

tynyt edellisen vuoden 45:stä 21:een. Tähän

rusteella. Toiminnantarkastusten jälkiseu-

vaikutti muun muassa työvoima- ja elinkei-

rantatoimenpiteet toteutetaan 1–3 vuoden ai-

nokeskusten laskentatoimen kehittyminen

kajänteellä tarkastusten valmistumisesta.

niin, etteivät sen puutteet enää johtaneet il-
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Hallinnonala

Tilivirastot vuonna 2004

Ilmoitusvelvollisuuden saaneet tilivirastot vuonna
2002

2003

2004

Tasavallan presidentin kanslia

1

-

-

-

Valtioneuvoston kanslia

1

-

-

-

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

1

1

1

1

Oikeusministeriön hallinnonala

2

1

2

-

Sisäasiainministeriön hallinnonala

18

4

6

1

Puolustusministeriön hallinnonala

3

1

1

1

Valtiovarainministeriön hallinnonala

6

3

1

1

27

14

10

8

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

9

4

3

2

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

8

5

3

4

TE-keskukset

15

14

13

-

Muut tilivirastot

13

4

2

1

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

7

4

2

1

Työministeriön hallinnonala

1

1

1

1

Ympäristöministeriön hallinnonala

3

-

-

115

56

45

Opetusministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Taulukko 2: Ilmoitusvelvollisuudet varainhoitovuosien 2002 – 2004 tilintarkastuskertomuksissa
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3.4 Budjetointimenettelyt
Talousarviomenettelyistä huomautettiin viiden tiliviraston tilintarkastuskertomuksessa.
Vuosina 2002 ja 2003 vastaava huomautus
annettiin seitsemälle tilivirastolle.
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3.5 Tilivirastojen tilinpäätöslaskelmat
Taulukossa 3 esitetään tilinpäätöslaskel-

Liitetiedoista tärkeimpänä on pidettävä

mia koskevien huomautusten määrä kolmen

valtuuksia koskevaa liitettä. Tämän liitetie-

vuoden ajalta.

don puutteista huomautettiin seitsemää tilivirastoa. Valtuuden talousarvion vastaises-

Talousarvion toteutumalaskelmaa koske-

ta käytöstä huomautettiin neljää tiliviras-

via huomautuksia annettiin vuoden 2004 ti-

toa. Valtuuksia oli käytössään 49 tilivirastol-

lintarkastusten perusteella 21 tilivirastolle,

la. Muiden liitetietojen puutteista huomau-

mikä on viisi enemmän kuin vuonna 2003.

tettiin 13 tilivirastoa.

Tuotto- ja kululaskelmaa ja tasetta koskevien huomautusten määrä pieneni edelliseen
vuoteen verrattuna.

Huomautukset vuonna
2002

2003

2004

Talousarvion toteutumalaskelma

28

16

21

Tuotto- ja kululaskelma

16

9

6

7

8

6

18

11

19

5

1

2

Tase
Liitetiedot
Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu

Taulukko 3: Tilinpäätöslaskelmia koskeneet huomautukset varainhoitovuosien 2002 - 2004 tilintarkastuskertomuksissa

34

3.6 Tilivirastojen taloudellisuustavoitteet ja
taloudellisuustiedot tilinpäätöksissä
Tulostavoitteet

Tilivirastojen tilintarkastuksen yhteydessä
tarkastusvirasto on arvioinut ministeriön hy-

Tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistukseen

väksymien tulostavoitteiden kattavuutta ja

liittyen tulostavoitteiden asettamista ja tu-

toimivuutta. Tällöin on keskitytty erityises-

loksellisuudesta raportointia koskevat sään-

ti taloudellisuustavoitteisiin ja näitä korvaa-

nökset ovat muuttuneet. Muuttuneita sään-

viin tulosalue- ja tehtäväkohtaisiin kustan-

nöksiä sovellettiin tulostavoitteita asettami-

nustavoitteisiin.

sen osalta ensimmäisen kerran vuoden 2005
talousarviota laadittaessa. Virastojen tulok-

Varainhoitovuoden 2004 tilintarkastusten

sellisuusraportointiin ne vaikuttavat vuodel-

perusteella voidaan todeta, että tulosohjauk-

ta 2005 laadittavissa tilinpäätöksissä.

seen olennaisesti kuuluvat talousarvioasetuksen tarkoittamat ministeriöiden hyväk-

Vuonna 2004 voimassa olleen valtion ta-

symät tulostavoitteet virastoille ja laitoksille

lousarviosta annetun asetuksen säännös-

ovat taloudellisuustavoitteiden ja niitä kor-

ten mukaisesti talousarvion laadintamäärä-

vaavien kustannustavoitteiden osalta edel-

yksissä edellytettiin tulostavoitteiden esittä-

leen pääsääntöisesti puutteellisia. Vain 20

mistä talousarvion perustelujen yhteydessä

prosentille tilivirastoista oli hyväksytty talo-

niin vaikuttavuudelle kuin taloudellisuudelle

udellisuus- tai kustannustavoitteet (16 %:lle

ja tuottavuudellekin. Kattavasti ja selkeästi

vuonna 2003 ja 17 %:lle vuonna 2002). Tuot-

esitetyillä toimivilla tulostavoitteilla on mer-

tavuustavoitteet oli hyväksytty vain 11 pro-

kitystä sekä hallitukselle tulosohjauksen läh-

sentille tilivirastoista (9 %:lle vuonna 2003).

tökohtina että eduskunnalle sen päättäessä
myönnettävistä määrärahoista.

Vaikuttavuustavoitteiden arviointi tilintarkastuksen käytettävissä olevin keinoin on

Tarkastusvirasto on arvioinut eduskun-

ongelmallista. Tilintarkastusten yhteydessä

nan talousarvion yhteydessä ja valtion tilin-

on kuitenkin arvioitu ministeriön hyväksy-

päätöskertomuksessa saamaa informaatiota

miä palvelutavoitteita. Palvelukykyä koske-

erillisissä puolustusministeriön ja ympäristö-

vat tavoitteet oli asetettu 33 prosentille tili-

ministeriön hallinnonaloihin kohdistuneissa

virastoista (42 %:lle vuonna 2003 ja 46 %:lle

tarkastuksissa. Yhteenvedot näistä tarkas-

vuonna 2002). Vuoden 2004 tilintarkastuksis-

tuksista esitetään jäljempänä kohdissa 4.7

sa ei ole arvioitu yhteiskunnallista vaikutta-

ja 4.15.

vuutta koskevien tavoitteiden kattavuutta.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Tavoitteiden asettamisen osalta tilanne ei

11 §:n mukaan ministeriön tulee vahvistaa

ole juurikaan parantunut aikaisempiin vuo-

talousarvion tilijaottelu sekä hyväksyä edel-

siin verrattuna. Konkreettiset, tunnuslukuja

lä tarkoitetut tulostavoitteet viipymättä sen

ja mitattavuutta edellyttävät tavoitteet näyt-

jälkeen, kun eduskunta on julkaissut valtion

täisivät olevan edelleen ongelmallisia.

talousarvion.
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Tuloksellisuustiedot tilinpäätöksissä

kustannus- ja suoritetietojen esittämisen tarkastamiseen. Taloudellisuus- tai kustannus-

Tilivirastojen tilinpäätöksistä säädetään val-

tiedot todettiin oikeiksi ja riittäviksi 74 tili-

tion talousarviosta annetussa laissa ja tätä

virastossa, mikä on 64 prosenttia kaikista ti-

vastaavassa asetuksessa. Tilinpäätökseen

livirastoista (66 tilivirastoa eli 57 % vuon-

kuuluvan toimintakertomuksen tulee antaa

na 2003). Oikeiden ja riittävien tietojen vaa-

oikeat ja riittävät tiedot tiliviraston taloudes-

timus tarkoittaa sitä, että tiliviraston esittä-

ta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Valtion

mät tuloksellisuustiedot ovat samanaikaises-

talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n mu-

ti sekä luotettavia että riittäviä.

kaan tilinpäätökseen sisältyvässä tiliviraston
toimintakertomuksessa on esitettävä toimin-

Tulosohjauksen kannalta keskeinen uskot-

nan tuloksellisuus tunnuslukuineen ja ver-

tavuuskysymys on edelleen se, että ministeriöt eivät oman toimintansa osalta esitä oi-

tailu asetettuihin tulostavoitteisiin.

keita ja riittäviä taloudellisia tuloksellisuusTaulukossa 4 esitetään taloudellisia tulok-

tietoja. Ainoastaan valtiovarainministeriön,

sellisuustietoja koskevien kannanottojen ja-

sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön esittämät tiedot voitiin katsoa oikeiksi ja

kauma kolmen vuoden ajalta.

riittäviksi.
Tilintarkastuksissa on keskitytty tuloksellisuutta koskevien taloudellisuustietojen sekä

Vuosi

Luotettavat tiedot

Riittävät tiedot

Oikeat ja riittävät tiedot

2002

67 %

58 %

52 %

2003

66 %

58 %

57 %

2004

77 %

77 %

64 %

Taulukko 4: Tilinpäätösten taloudellisten tuloksellisuustietojen luotettavuus ja riittävyys varainhoitovuosien
2002 - 2004 tilinpäätöksissä
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Tulosohjauksen tilan arviointia

lä taloudellisuutta koskevilla tavoitteilla ohjattujen, oikeat ja riittävät tiedot raportoivi-

Toimivaan tulosohjaukseen kuuluu, että mi-

en tilivirastojen osuus on edelleen varsin pie-

nisteriöt huolehtivat omalta osaltaan asian-

ni eli 17 prosenttia (13 % vuonna 2003 ja 12

mukaisten tulostavoitteiden asettamisesta ja

% vuonna 2002).

tilivirastot puolestaan esittävät tilinpäätöksissään toiminnastaan oikeat ja riittävät tie-

Oikeiden ja riittävien tietojen esittämisen

dot. Kuviossa 2 kuvataan tulosohjauksen toi-

osalta tilanne on jonkin verran parantunut.

mivuutta yhdestä näkökulmasta. Arviointi-

Oikeat ja riittävät tiedot taloudellisuudesta

kriteereinä on käytetty ministeriöiden aset-

esitti tilinpäätöksessään 64 prosenttia tilivi-

tamien taloudellisuutta koskevien tulosta-

rastoista. Vuonna 2003 vastaava osuus oli 57

voitteiden kattavuutta ja tilivirastojen tilin-

prosenttia. Taloudellisuutta koskevat tulos-

päätöksissään esittämiä taloudellisuutta kos-

tavoitteet oli asetettu 23 tilivirastolle. Näistä

kevia tietoja.

20 tilivirastoa eli 87 prosenttia esitti oikeat ja
riittävät tiedot (83 % vuonna 2003). Vastaavasti tilivirastoista, joille ei ollut asetettu taloudellisuustavoitteita (92 tilivirastoa), vain

ON

2002: 40 %
2003: 44 %
2004: 47 %

2002: 12 %

54 tilivirastoa eli 59 prosenttia esitti oikeat

2003: 13 %

ja riittävät tiedot (53 % vuonna 2003). Vaik-

2004: 17 %

ka niin tulostavoitteiden asettaminen kuin
niiden seurantakin ovat kehittyneet oikeaan

Oikeat ja

suuntaan, edellyttää tulosohjauksen ja tili-

riittävät

velvollisuuden toteutuminen edelleen minis-

tiedot

teriöiden ja tilivirastojen johdon toimenpiteiEI

2002: 43 %

2002: 5 %

tä tulostavoitteiden ja niiden seurannan saa-

2003: 40 %

2003: 3 %

miseksi asianmukaiselle tasolle.

2004: 33 %

2004: 3 %

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta tilinpäätösten oikeiden ja riittävien tietoEI

Taloudellisuutta

ON

jen arviointi vuosittaisissa tilintarkastuksissa

kuvaavat tulos-

on todettu ongelmalliseksi. Erityisen vaike-

tavoitteet

aa on todentaa esitettyjen tietojen luotetta-

Kuvio 2: Taloudellisuutta kuvaavat tulostavoitteet ja

vuutta. Tilintarkastuskertomukset eivät sisäl-

tilinpäätöstiedot

läkään näitä koskevia kannanottoja. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta korostuu

Kun tulosohjauksen tilaa arvioidaan talou-

ministeriöiden tilivelvollisuus. Myös riippu-

dellisuutta koskevien tulostavoitteiden aset-

mattomien ulkopuolisten arviointien suorit-

tamisen ja niitä koskevien oikeiden ja riittä-

tamisella tullee olemaan oma merkityksen-

vien tilinpäätöstietojen perusteella, näyttää

sä. Viimeisen viiden vuoden aikana on noin

edelleen siltä, ettei tulosohjauksessa koko-

45 tilivirastossa (noin 50 tilivirastossa vuonna

naisuutena ole edellisiin vuosiin verrattuna

2003) suoritettu ulkopuolinen vaikuttavuus-

tapahtunut olennaisia muutoksia. Riittävil-

arviointi.
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3.7 Maksullinen toiminta
Valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n 2

Valtiokonttorin vuodelta 2004 laatiman sel-

momentin mukaan maksullisen toiminnan

vityksen mukaan valtion maksullisen toimin-

kannattavuuden seuranta on järjestettävä

nan tuotot olivat yhteensä noin 1,2 miljardia

niin, että sen vuositulos voidaan esittää tilin-

euroa, josta julkisoikeudellisten suoritteiden

päätöksen yhteydessä, ellei maksullinen toi-

osuus oli 0,2 miljardia euroa, markkinasuo-

minta ole vähäistä. Valtion talousarviosta an-

ritteiden 0,7 miljardia euroa ja erityislakien

netun asetuksen 65 §:n mukaan toimintaker-

nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,3 mil-

tomuksessa tulee esittää tiedot maksullisen

jardia euroa.

toiminnan kannattavuudesta sekä vertailu
asetettuihin tavoitteisiin. Oikeiden ja riittä-

Talousarviolain 15 §:n tarkoittamaa mak-

vien tietojen vaatimusta on edelleen tarken-

sullista toimintaa harjoittavia tilivirastoja oli

nettu Valtiokonttorin määräyksellä (278/03/

vuonna 2004 yhteensä 99. Taulukossa 5 esi-

v447/531/2003), jossa edellytetään kustan-

tetään maksullisesta toiminnasta esitettyjen

nusvastaavuuslaskelmien esittämistä suori-

tietojen luotettavuutta ja riittävyyttä koske-

tetyypeittäin. Oikeiden ja riittävien tietojen

vien kannanottojen jakauma kolmen vuo-

sisältö on näin ollen maksullisen toiminnan

den ajalta.

osalta määritelty säännöksissä selkeästi.

Vuosi

Luotettavat tiedot

Riittävät tiedot

Oikeat ja riittävät tiedot

2002

68 %

90 %

64 %

2003

73 %

94 %

69 %

2004

68 %

90 %

62 %

Taulukko 5: Maksullisen toiminnan tilinpäätöstietojen luotettavuus ja riittävyys varainhoitovuosina 2002 - 2004
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Tarkastuksissa todettiin 61 tiliviraston mak-

tolle vuonna 2002 ja 17 tilivirastolle vuon-

sullisesta toiminnastaan esittämien kustan-

na 2003). Yksi syy maksullisesta toiminnan

nusvastaavuuslaskelmien sisältävän oikeat

vuosituloksesta esitettävien tietojen puuttei-

ja riittävät tiedot. Edellisenä vuonna vastaa-

siin on yhteiskustannuksista esitettävien tie-

va osuus oli 69 tilivirastoa 100 tilivirastosta.

tojen puuttumien kustannusvastaavuuslaskelmissa.

Maksullisen toiminnan tilinpäätöstietojen
esittämisen osalta tilanne on edellisiin vuo-

Maksullisessa toiminnassa tuli esiin joita-

siin verrattuna hieman huonontunut. Kiel-

kin markkinasuoritteiden merkittävään ali-

teinen laillisuuskannanotto jouduttiin mak-

jäämään johtaneita tilanteita ja edelleen

sullisen toiminnan vuosituloksen esittämi-

myös maksuperustelain tarkoittamaan hin-

sen puutteiden johdosta vuonna 2004 anta-

tatukimenettelyyn liittyviä ongelmia.

maan edelleen 18 tilivirastolle (18 tiliviras-
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3.8 Sisäisen valvonnan tila
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysis-

Myös Euroopan unionin varainsiirtoja tar-

sä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseuran-

kastetaan osana tilintarkastusta. Tarkastuk-

nan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tar-

sissa on kiinnitetty huomiota paitsi kirjanpi-

kastuksen yhteydessä sekä erikseen eräiden

don oikeellisuuteen ja toiminnan laillisuuteen, myös toiminnan ohjaukseen sekä eri-

muiden tarkastusten yhteydessä.

tyisesti erilaisiin varojen hallinnointiin ja siTaloushallinnon järjestelmiä koskeneissa

säisen valvonnan järjestämiseen liittyviin ky-

tarkastuksissa on tarkastettu näihin järjestel-

symyksiin. Tarkastuskannanotot on raportoi-

miin ja niihin tietoa tuottaviin järjestelmiin

tu niille tilivirastoille, joita tarkastukset ovat

sekä niiden toimintaympäristöihin liittyviä

koskeneet tai joilla on vastuu puutteiden kor-

riskejä, kontrolleja, sisäisen valvonnan me-

jaamisesta.

nettelyjä, dokumentointia sekä tietoturvallisuutta. Järjestelmätarkastuksia tehtiin 11 tilivirastossa vuonna 2004. Tarkastustuloksista

Taulukko 6 havainnollistaa sisäisen valvonnan tilaa hallinnossa.

on raportoitu tilintarkastusten yhteydessä.

a) ei huomautettavaa
b) puutteita, mutta
ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin
c) puutteita, joiden suhteen
on syytä ryhtyä toimenpiteisiin

Kirjanpito

Valtuusseuranta

Tuloksellisuuden
laskentatoimi

Muu sisäinen
valvonta

83 %

86 %

69 %

56 %

2%

2%

6%

11 %

16 %

12 %

25 %

33 %

Taulukko 6: Sisäisen valvonnan tila varainhoitovuonna 2004, prosenttia tarkastetuista tilivirastoista
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Kirjanpidon lisäksi edellytettävää tuloksel-

toimen puute hallinnossa on edelleen työ-

lisuuden laskentatointa koskevat keskeiset

kustannusten kohdentaminen laskentakoh-

säännökset ovat valtion talousarviosta anne-

teille. Laskentatoimi on useimmissa tapauk-

tun lain 15 §:n 2 momentissa ja 16 §:ssä. Asi-

sissa myös kriittinen tekijä taloudellisuutta,

asta säädetään lisäksi tarkemmin valtion ta-

tuottavuutta ja maksullisen toiminnan kan-

lousarviosta annetun asetuksen 55 §:ssä, jon-

nattavuutta koskevien oikeiden ja riittävien

ka mukaan kirjanpito ja tuloksellisuuden las-

tietojen esittämiselle tilinpäätöksissä. Tulok-

kentatoimi on järjestettävä niin, että ne tuot-

sellisuuden laskentatoimen kehittämisessä ja

tavat viraston ja laitoksen ulkoisessa ohjauk-

sen järjestämisessä ovat ministeriöiden ja nii-

sessa tarvittavat olennaiset tiedot sekä tilin-

den alaisten tilivirastojen omat toimenpiteet

päätös- ja toimintakertomustiedot.

edelleen avainasemassa.

Tuloksellisuuden laskentatoimen osalta ti-

Valtion talousarviosta annetun asetuksen

lanne hallinnossa on jonkin verran parempi

69 b §:n edellyttämä taloussääntö on keskei-

kuin edellisenä vuonna. Edelleen kuitenkin

nen väline tilivirastojen sisäisen valvonnan

31 prosentissa tilivirastoista on tilintarkastuk-

järjestämisessä. Vuoden 2003 tilintarkastuk-

sissa todettu olevan sellaisia olennaisia tähän

sissa arvioitiin taloussäännön olevan asian-

laskentatoimen osa-alueeseen liittyviä puut-

mukaisella tasolla 110 tilivirastossa, mikä on

teita, joiden perusteella tilintarkastuskerto-

95 prosenttia tilivirastoista (vuonna 2003 sa-

muksissa on edellytetty korjaavia toimenpi-

moin 110 tilivirastoa).

teitä. Keskeinen tuloksellisuuden laskenta-
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3.9 Sisäinen tarkastus
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 70

sä noin 110 henkilötyövuotta (110 henkilö-

§:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on

työvuotta vuonna 2003), josta ostopalvelujen

järjestettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on

osuus oli noin 13 henkilötyövuotta (13 henki-

perusteltua tarvetta saman asetuksen 69 ja

lötyövuotta vuonna 2003).

69 a §:ssä edellytettyjen sisäisen valvonnan
menettelyjen johdosta. Sisäisen tarkastuk-

Talousarvioasetuksen määräys sisäisen tar-

sen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen

kastuksen yleisten standardien ja suositusten

valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä

huomioon ottamisesta sisäisen tarkastuksen

suorittaa johdon määräämät tarkastusteh-

järjestämisessä korostaa tarkastuksen laa-

tävät. Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä

tua, ammattimaisuutta ja riippumattomuut-

on otettava huomioon sitä koskevat yleiset

ta. Vuonna 2004 oli 28 tilivirastossa viraston

standardit ja suositukset. Määräykset sisäi-

panostus sisäiseen tarkastukseen omaa hen-

sen tarkastuksen menettelyistä ja asemasta

kilöstöä käyttäen noin yhden henkilötyövuo-

organisaatiossa annetaan sisäisen tarkastuk-

den tai tätä vähemmän. Erityisesti näissä ti-

sen ohjesäännössä.

lanteissa tulee kiinnittää huomiota tarkastuksen ammattimaisuuden vaatimukseen.

Vuoden 2004 tilintarkastusten perusteella
voidaan sisäisen tarkastuksen osalta todeta,

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö arvioitiin

että sisäistä tarkastusta oli 76 tilivirastossa,

tilintarkastuksissa asianmukaiseksi 68 tilivi-

mikä on 66 prosenttia kaikista tilivirastoista

rastossa, mikä on 89 prosenttia niistä tilivi-

(62 % vuonna 2003 ja 58 % vuonna 2002).

rastoista, joilla on sisäistä tarkastusta (96 %

Sisäiseen tarkastukseen käytettiin yhteen-

vuonna 2003 ja 91 % vuonna 2002).
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3.10 Hallinnon taloudelliset ohjausjärjestelmät
Yleistä

Toimintaohjelmat ohjauskeinona

Hallinnon ohjaus- ja valvontajärjestelmien

Toiminnantarkastuksissa on arvioitu eri hal-

toimivuutta ja kehittämistarpeita selvitettiin

linnonaloilla laadittujen toimintaohjelmien

useissa toiminnantarkastuksissa. Tulosohja-

toimivuutta ja vaikuttavuutta ohjauskeino-

uksen toimivuutta selvitettiin Suomen kah-

na. Kohteina ovat olleet kansallinen metsä-

denvälisestä kehitysyhteistyötä koskeneessa

ohjelma, luonnonmukaisen tuotannon tuke-

tarkastuksessa ja kansanopistojärjestelmää

minen, sosiaali- ja terveydenhuollon tavoi-

koskeneessa tarkastuksessa sekä neljässä

te- ja toimintaohjelma (2002 tarkastus), EU:

jälkitarkastuksessa, jotka koskivat valtion

n innovatiivisten toimien alueelliset ohjel-

liikelaitosten tulos- ja omistajaohjausta, Riis-

mat, paikallisten toimintaryhmien rooli EU:n

ta- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tulok-

maaseudun kehittämisohjelmissa sekä tuot-

sellisuusraportointia, siviilipalvelusta sekä

tavuusohjelmat.

yhteiskunnallista erityistehtävää toteuttavien yhtiöiden omistajaohjausta. Valvontajär-

Tarkastuksissa on arvioitu muun muassa

jestelmien toimivuutta selvitettiin kolmessa

ohjelmien sisältöä ja toteutettavuutta, tavoi-

tarkastuksessa, jotka koskivat EU:n jäsen-

temäärittelyjen perusteluja, selkeyttä ja kes-

valtioiden rakennerahastojen jäljitysketju-

kinäistä johdonmukaisuutta, ohjelmien laa-

ja, verosaatavien perinnän tehokkuutta, al-

timisen ja toteutuksen erilaisia käytännön

koholivalvontaa ja yksityisten sosiaalipalve-

muotoja, saavutettuja tuloksia ja vaikutuk-

lujen valvontaa, sekä useissa jälkitarkastuk-

sia. Samalla on tehty päätelmiä ohjelmame-

sissa. Lisäksi jo vakiintuneessa ministeriöi-

nettelyn vaikuttavuudesta ja kehittämistar-

den tuloksellisuusraportoinnin tarkastukses-

peista.

sa tarkastuksen kohteena oli nyt puolustusministeriön ja ympäristöministeriön tuloksellisuusraportointi eduskunnalle.

Kansallinen metsäohjelma laadittiin valtioneuvoston toimeksiannosta. Ohjelman laatimisesta ei säädetä lailla, paitsi että metsäkes-

Tarkastushavaintojen perusteella edistystä

kusten tulee laatia alueelliset metsäohjelmat

on tapahtunut, mutta kehittämistarpeita riit-

metsälain perusteella. Ohjelmatyön yhtey-

tää edelleenkin. Tämä koskee kaikkia järjes-

dessä perustettiin kansallinen metsäneuvos-

telmän osa-alueita tulostavoitteiden asetan-

to ja alueelliset metsäneuvostot. Tarkastustu-

nasta, valvontajärjestelmien toimivuuteen ja

losten mukaan ohjelman työllisyysvaikutuk-

tulosraportointiin. Tulosohjaus- ja tilivelvolli-

set on yliarvioitu. Hakkuumäärätavoitteen

suusuudistuksen toimeenpano tuleekin vaa-

asettaminen ei ole ollut järkevässä suhtees-

timaan ministeriöiltä sekä virastoilta ja lai-

sa käytettävissä oleviin keinoihin. Toiveita ei

toksilta runsaasti ponnisteluja, jotta talous-

tulisi esittää tavoitteina. Muut tekijät, kuten

arviolaissa ja -asetuksessa määritellyt tavoit-

suhdanteet ja teollisuuden kapasiteetin kehi-

teet ja velvoitteet kyetään asianmukaisesti

tys, vaikuttavat hakkuisiin. Raakapuun tuon-

täyttämään.

ti on kasvanut kymmenillä prosenteilla met-
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säohjelman aikana. Konkreettista merkitys-

päristöliiketoiminta, logistiikka, vammaistyö,

tä ohjelmalla on ollut lähinnä valtion metsä-

vanhusten hoito ja metsänomistajan verkko-

talouteen tekemien panostusten kasvattaja-

palvelu. Hankkeiden tulosten monistetta-

na. Todellisesta poikkihallinnollisesta ohjel-

vuudesta ei tarkastuksessa kuitenkaan vie-

masta ei voida puhua. Sosiaalinen ja kulttuu-

lä havaittu selkeitä näyttöjä. Sosiaalisten in-

rinen kestävyys ovat jääneet vähälle huomi-

novaatioiden monistaminen on vaikeampaa

olle.

kuin teknologisten innovaatioiden. Sosiaaliset innovaatiot voivat lisätä alueen sosiaalista

Luonnonmukaiseen tuotantoon on liitetty

pääomaa, joka ei ole helposti liikuteltavissa.

kolmenlaisia tavoitteita: luonnonmukaisesti
viljellyn peltopinta-alan lisääminen, kulutta-

Tarkastuksen aiheena on ollut myös pai-

jien kysynnän tyydyttäminen sekä ympäris-

kallisten toimintaryhmien rooli maaseudun

tön tilan parantaminen. Tarkastuksessa ky-

kehittämisohjelmissa. Näiden hankkeiden on

syttiin, onko tavoitteita pystytty edistämään

ollut määrä tuoda lisäarvoa maaseudulle, olla

keskeisen keinon eli rahallisen tuen avulla.

siirrettäviä ja elinkelpoisia sekä kyetä jatka-

Tavoitteiden perustelu ja niiden saavuttami-

maan toimintaansa. Työvoima- ja elinkeino-

nen todettiin monilta osin epäselväksi.

keskukset tekevät avustuspäätökset. Hankkeissa maaseudun asukkaat itse päättävät

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja

kotiseutunsa kehittämisestä. Tämän periaat-

toimintaohjelman sisältö on koottu eri ryhmi-

teen todettiin onnistuneen ja toteutuneen hy-

en ja tahojen antamien ehdotusten ja kom-

vin. Toisaalta vaikutusten pysyvyyttä on vai-

menttien pohjalta. Ohjelma on kokoelma yk-

kea arvioida. Työllistävät vaikutukset jääne-

sittäisiä toimenpidesuosituksia, joiden mää-

vät usein toteutusajan aikaisiksi eikä pysy-

rä kasvoi varsin suureksi. Ne eivät muodosta

viä työpaikkavaikutuksia ole selvästi nähtä-

selkeitä toiminnallisia kokonaisuuksia eivät-

vissä. Myös uusien yritysten syntyminen vai-

kä näytä juurikaan vaikuttaneen suositusten

kuttaa vähäiseltä. Kokonaisuutena arvioiden

suuntaiseen toimintaan kunnissa. Ohjelman

toimintaryhmätyön voidaan katsoa toteutta-

yhteys kunnalliseen suunnittelu- ja päätök-

van pienimuotoisten hankkeiden avulla oh-

sentekoprosessiin havaittiin heikoksi.

jelmien tavoitteita maaseudun kehittämiseksi. Vastaisuudessa olisi kiinnitettävä enem-

Innovatiivisten toimien alueellisten ohjelmien osalta kysyttiin, mitä lisäarvoa ohjelmat

män huomiota hankkeiden jatkuvuuteen ja
työllistävien vaikutusten pysyvyyteen.

tuottavat, millaisia tulosmittareita käytetään,
mikä on hankkeiden jatkuvuus ja monistet-

Ohjelmina toteutuva kehitystyö julkises-

tavuus. Tavoitteena on ollut luoda ohjelmi-

sa hallinnossa on saanut monenlaisia muo-

en kautta Euroopan aluekehitystä koskeva

toja. Tämä koskee niin ohjelmien valmiste-

kokeilulaboratorio. Tehdyssä tarkastukses-

lun ja toteutuksen organisointia kuin myös

sa todettiin, että tuetuissa hankkeissa (ohjel-

ohjelmien sisältöä ja käytännön merkitystä.

massa) on hakuprosessin suhteen pyritty alu-

Näyttää siltä, että vakiintuneeseen toiminta-

eellisten yhteistyöjärjestelmien syntymiseen.

tapaan, toimijajoukkoon ja toimintasisältöön

Tuettavien hankkeiden valinnasta ovat vas-

nojanneet ohjelmat ovat olleet omiaan jää-

tanneet alueelliset ohjauskomiteat. Tuettui-

mään vaille olennaista käytännön merkitys-

na hankkeina ovat olleet muun muassa ym-

tä. Sen sijaan tietoinen pyrkimys kokeilevuu-
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teen, uusien toimintasisältöjen hakemiseen

välittömästi toteutuvina, monistettavina tai

tai uudenlaisen toimijajoukon – olkoot nämä

siirrettävinä tuloksina, vaan erilaisille kehit-

yrityksiä, toimintaryhmiä, alueellisia elimiä

tämisaktiviteeteille, yhteistyöverkostoille ja

tai muita vastaavia – kokoamiseen voi tuot-

toimintaideoille perustaa luovina.

taa lupaavia tuloksia. Vaikutus ei aina näy
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3.11 Valtionavustukset ja -tuet
Yleistä
Valtionavustusten ja -tukien osalta toiminnantarkastuksen tarkastuskohteina olivat
muun muassa valtionavustuslain ohjaus-

a) ei huomautettavaa

60 %

b) puutteita, mutta ryhdytty toimenpiteisiin

21 %

c) puutteita, joiden suhteen
on syytä ryhtyä toimenpiteisiin

19 %

vaikutus opetusministeriön hallinnonalalla, nuorisotoiminnan tukeminen ja luonnon-

Valtionavut ovat valtion talousarviossa

mukaisen tuotannon tukeminen. Tarkastus-

merkittävä menoerä, joiden myöntämisestä,

ten perusteella voidaan yleisesti todeta, että

maksamisesta ja käytön valvonnasta on sää-

kunkin valtionavustuksen ja -tuen perusteita

detty eri laeissa. Sisäisen valvonnan tehtävä-

ja myöntämiskäytäntöjä on aika ajoin arvioi-

nä on varmistaa valtionapuja koskevien me-

tava uudelleen. Tämä tuli esiin muun muas-

nettelyjen asianmukaisuus. Valtionapujen si-

sa valtionavustuslain ohjausvaikutuksia kos-

säisessä valvonnassa on tarkastuksissa todet-

keneessa tarkastuksessa. Pysyväluonteisek-

tu keskimääräistä enemmän puutteita. Viras-

si muuttunut tai sellaiseksi koettu tuki joh-

tojen ja laitosten johdon tulisi kiinnittää riit-

taa ennen pitkää epätaloudelliseen ja tehot-

tävästi huomiota myös valtionapujen sisäi-

tomaan toimintaan, tai samanlaisena toistu-

seen valvontaan.

essaan tuella ei enää ole sellaisia ohjausvaikutuksia kuin alun perin on tarkoitettu, kuten nuorisotoimen tukemisesta koskevassa

Ympäristöaiheiset tarkastukset

tarkastuksessa havaittiin. Yksittäiset tukipäätökset on perusteltava. Tämä on tärke-

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorit-

ää erityisesti silloin, kun kyseessä on harkin-

tanut vuosina 1999 – 2004 useita ympäristö-

nanvarainen tuki tai tukimuoto, jonka suh-

poliittisiin ohjauskeinoihin kohdistuvia toi-

teen edellytetään erityisperusteluja. Valtion-

minnantarkastuksia. Tarkastuksissa on kes-

tuella tavoitellut vaikutukset eivät tarkastus-

kitytty järjestelmien lähtökohtiin sekä tuki-

ten perusteella näytä kaikissa tukimuodois-

en hallinnoimiseen ja valvontaan.

sa toteutuvan. Tällaisissa tapauksissa vastuuministeriön tulisi selvittää tukien vaikut-

Valtion maksamien avustusten tarkoituk-

tavuutta nykyistä tarkemmin. Tarkastusvi-

senmukaisuutta on tarkastettu vesihuollon

raston mukaan muun muassa maa - ja met-

tukemisen, ympäristönsuojelun edistämisa-

sätalousministeriön tulisi tarkentaa luonnon-

vustuksien sekä energiatukien osalta. Maa-

mukaisen tuotannon tukemisen tavoitteita ja

talouden ympäristökuormituksen vähen-

keinoja niihin vastaamiseksi.

tämiskeinojen osalta on tarkastettu maatalouden ympäristötuen hallintoa ja valvontaa

Tilintarkastusten yhteydessä tarkastettiin

sekä luonnonmukaisen tuotannon tukemisen

valtionapuihin liittyviä menettelyjä 23 tilivi-

toimivuutta. Uutta kannustintyyppistä ym-

rastossa. Valtionapujen sisäisen valvonnan

päristöveroa on tarkastettu jäteverojärjestel-

tarkastustulokset jakautuivat seuraavasti:

mään kohdistuneessa tarkastuksessa. Ohja-
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uskeinojen vaikuttavuuden ja hallinnoinnin

kien perustelut ovat muuttuneet periaate- ja

tehokkuuden lisäksi on tarkastettu ympäris-

ohjelmatasolla ympäristöpoliittisiksi, mutta

tölupien valvontaa, ympäristötietojärjes-tel-

käytännössä energiatukipolitiikkaa ovat oh-

män toimivuutta sekä Itämeren suojelusopi-

janneet pikemminkin teollisuuden kilpailu-

muksen toteuttamista Suomessa osana kan-

kykyyn ja uuden teknologian käyttöönottoon

sainvälistä rinnakkaistarkastusta. Lisäksi on

liittyvät tekijät.

tehty juomapakkausten haittaveroa koskeva selvitys siitä, miten ympäristöhaittoja on

Tarkastuksissa ovat käyneet ilmi ministe-

otettu huomioon veroa määriteltäessä ja mi-

riöiden ohjauksen puutteellisuuksista aiheu-

ten veron tavoitteet on saavutettu.

tuvat ongelmat. Tämä on johtanut erilaisiin
käytäntöihin maan eri osissa esimerkiksi ym-

Tarkastuksissa ovat nousseet esille ym-

päristölupien valvonnassa ja ympäristönsuo-

päristöpoliittisten ohjauskeinojen lähtökoh-

jelun edistämisavustusten myöntämisessä.

tien epämääräisyys ja yleisluonteisuus. Ta-

Myös toiminnanharjoittajiin kohdistuvan val-

voitteita ei ole asetettu yksiselitteisesti esi-

vonnan kattavuudessa ja riittävyydessä sekä

merkiksi luonnonmukaisen tuotannon koh-

seurantavastuun täsmällisessä määrittelyssä

dalla. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomio-

havaittiin ongelmia jäteverotuksen kohdal-

ta myös erilaisten tavoitteiden välisten suh-

la. Toiminnan seurantaa vaikeuttavat valta-

teiden epäselvyyteen. Esimerkiksi jätevero-

kunnallisten tietojärjestelmien puutteellisuu-

tuksen säädösperustasta ei ole käynyt ilmi

det. Tarkastuksissa onkin noussut esille tarve

ympäristöllisten ja muiden tavoitteiden kes-

selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa ja

kinäinen painotus etenkään ympäristöllisten

tietojen vaihtoa.

ja fiskaalisten tavoitteiden osalta. Energiatu-
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3.12 Henkilöstön osaaminen ja henkisten voimavarojen
hallinta
Valtionhallinnossa on viime vuosina kiin-

keneessa tarkastuksessa todettiin, että on-

nitetty lisääntyvästi huomiota henkilöstön

gelmana on sopeuttaa organisaatio ja henki-

osaamiseen, hyvinvointiin ja johtamiseen

löstörakenne entistä vaativampiin vankein-

sekä muihinkin henkilöstöä koskeviin asi-

hoitotehtäviin. Vankeinhoidon tavoitteiden

oihin. Vuonna 1995 laadittiin valtion hen-

ja uusien toimintatapojen omaksumisessa

kilöstöstrategia, jossa korostettiin henkilös-

havaittiin puutteita laitostasolla. Lisäksi to-

tön osaamista tuloksellisuuden parantajana.

dettiin, että laitosten sisäiseen työnjakoon ja

Vuonna 2001 tehty valtioneuvoston periaa-

työnjaon toimivuuteen tulisi kiinnittää huo-

tepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjas-

miota, samoin tulosohjausjärjestelmän to-

ta (VM 092/00/2001) syvensi tuota ajattelua.

teuttamiseen ja kehittämiseen. Tärkeänä pi-

Kyseinen periaatepäätös on toiminut tärkeä-

dettiin vankeinhoidon perus- ja täydennys-

nä henkilöstöpoliittisen ajattelun muovaaja-

koulutuksen uudistamista ja ammattikorkea-

na valtionhallinnossa.

koulututkinnon aikaansaamista.

Yhdensuuntaisesti valtionhallinnon yleis-

Vuonna 2002 valmistuneessa uusia palk-

ten linjausten kanssa myös tarkastusvirasto

kausjärjestelmiä koskevassa tarkastuksessa

on kohdistanut tarkastustoimintaansa henki-

todettiin, että uudistukseen oli varauduttu

löstövoimavarojen hallintaa koskeviin asioi-

huonosti ja sille asetetut tavoitteet olivat osit-

hin. Joissakin tarkastuksissa nämä ovat ol-

tain selkiintymättömiä. Uudistuksen hyötynä

leet pääkohteena, joissakin näitä teemoja on

oli ollut kehityskeskustelujen vakiintuminen

ainoastaan sivuttu.

ja rekrytoinnin helpottuminen. Tarkastusvirasto suositteli toteuttamiskelpoisen aikatau-

Vuonna 1999 valmistuneessa valtion hen-

lun laatimista ja riittävien resurssien varaa-

kilöstökoulutusta koskeneessa tarkastukses-

mista uudistukselle sekä Valtion työmarkki-

sa todettiin, että henkilöstökoulutuksen on-

nalaitoksen intensiivisempää tukea kehittä-

gelmana oli irrallisuus organisaation tavoit-

mistyöhön suositusten, koulutuksen ja tiedo-

teista sekä pitkäjänteisyyden ja seurannan

tuksen keinoin.

puute. Lisäksi koulutuksen vaikuttavuuden
arviointi oli jäänyt vähäiseksi. Myös tule-

Henkilöstön hankintaan kohdistunees-

vaisuuden vaatimukset olivat jääneet varsin

sa tarkastuksessa vuonna 2004 virastojen

vähäiselle huomiolle. Koulutuksen toteutta-

henkilöstösuunnittelu todettiin kehittymät-

misen ongelmina olivat olleet koulutuksen

tömäksi. Henkilöstötarpeen systemaattinen

kohdistaminen ja ajoitus sekä monimuotois-

ennakointi on vähäistä. Lisäksi rekrytoin-

ten opetusmenetelmien vähäisyys. Myös ura-

titarpeen määrittely ja rekrytoinnit on teh-

suunnittelu ja henkilöstökierto olivat jääneet

ty hajautetusti, jolloin mahdollisuudet koko

vähäisiksi.

organisaation kannalta tehokkaaseen rekrytointiin ovat vähentyneet. Myös yksittäis-

Vuonna 2001 valmistuneessa vankeinhoi-

tä virastoa laaja-alaisempi suunnittelu ja hal-

tolaitoksen henkilöstön sopeuttamista kos-

linnonalojen tasolla tapahtuva ohjaus on tar-
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peen. Henkilöstön hankinnan kehittämiseksi

lukyvystä osaavan ja kyvykkään henkilöstön

tulee harkita myös säädösten tarkistamista.

työnantajana sekä kohdistaa tarvittaessa tarkastusta sellaisiin aihekokonaisuuksiin, jot-

Tarkastusvirasto seuraa edelleen keskustelua valtion henkilöstöstä ja valtion kilpai-

ka se arvioi keskeisiksi henkisten voimavarojen hallinnan kannalta.
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3.13 Valtion hankinnat
Valtion hankinnat on ollut tarkastustoimin-

Tarkastusvirasto on antanut lausunnon

nan painoalueena vuosina 2001–2004. Val-

hankintalakityöryhmän muistiosta (kauppa-

tion virastojen ja laitosten hankinnat ovat

ja teollisuusministeriön julkaisuja 36/2004).

kaikkiaan noin 3,7 miljardia euroa vuodessa.

Keskeinen kysymys työryhmässä on ollut

Kyseisinä vuosina on valmistunut kaikkiaan

kotimaisen kynnysarvorajan asettaminen eli

14 hankintatoiminnan eri osa-alueisiin koh-

se, mistä hankinnoista on syytä säätää han-

distettua toiminnantarkastusta. Tarkastettu-

kintalailla ja mitkä hankinnat voivat jäädä

jen hankintojen koko on vaihdellut kahdesta

hankintayksikön omien menettelyohjeiden

miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon

varaan. Tarkastusvirasto on lausunnossaan

ja niiden yhteissumma on ollut vuositasolla

suhtautunut kriittisesti kansallisen kynnysar-

noin miljardi euroa. Tarkastukset ovat kos-

von asettamiseen työryhmän esittämälle kor-

keneet lähes kaikkia hallinnonaloja. Valmis-

kealle tasolle. Tarkastusviraston näkemyk-

tuneista tarkastuksista kuten myös niiden

sen mukaan hankintojen taloudellisuuden ja

jälkiseurannasta on raportoitu eduskunnal-

tarkoituksenmukaisuuden sekä hankintatoi-

le kunkin vuoden kertomuksessa. Tuoreim-

minnan valvonnan ja tarkastuksen kannalta

pien tarkastusten osalta jälkiseurantaa ei ole

valtion virastoja ja laitoksia koskevien han-

vielä suoritettu.

kintasäännösten tulisi olla mahdollisimman
yhtenäiset. Yhtenäisyys olisi omiaan edistä-

Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota

mään myös hankintatoiminnan avoimuutta

hankintatoimen ohjaukseen ja organisoin-

tarjoajien kannalta. Näiden vuoksi hankin-

tiin, hankintojen suunnitteluun, hankintayh-

talain soveltamista edellyttävän kotimaisen

teistyöhön, hankinta- ja kilpailuttamissään-

kynnysarvon määrittelyn tulisi perustua täs-

nösten noudattamiseen, kilpailuttamisen

mällisiin vaikutusselvityksiin ja tietoon han-

asiakirjaprosessin hallintaan ja dokumen-

kintatoiminnan nykytilaan liittyvistä epäkoh-

tointiin sekä hankintojen prosessikustannuk-

dista, kuten kokonaan ilman kilpailuttamista

siin ja taloudellisuuteen. Hankintojen kilpai-

suoritetuista hankinnoista.

luttamiseen liittyvät ongelmat ovat nousseet
keskeisesti esille suoritetuissa tarkastuksis-

Tilintarkastusten yhteydessä tarkastettiin

sa. Tämä on korostunut erityisesti erilaisten

hankintoihin liittyviä menettelyjä 42 tilivi-

palvelujen hankinnassa.

rastossa. Hankintatoimen sisäisen valvonnan
tarkastustulokset jakautuivat seuraavasti:

Tehdyt tarkastukset ovat osoittaneet, että
hankintatoimintaan liittyvien epäkohtien

a) ei huomautettavaa

26 %

korjaamisella ja kilpailuttamisella on mah-

b) puutteita, mutta ryhdytty toimenpiteisiin

26 %

c) puutteita, joiden suhteen on
syytä ryhtyä toimenpiteisiin

48 %

dollista saavuttaa huomattavia valtiontaloudellisia hyötyjä. Hankintoihin on tarpeen
kohdistaa jossain määrin tarkastuksia vastaisuudessakin.
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Hankintatoimi on kaikkien virastojen ja

loudellinen hoitaminen että niiden laillisuus.

laitosten toimintaan sisältyvä toiminto, joka

Tämän vuoksi virastojen ja laitosten johdon

on taloudellisesti merkittävä ja myös tark-

tulisi kiinnittää riittävästi huomiota myös

kaan normeilla säädelty. Sisäisen valvonnan

hankintatoimen sisäiseen valvontaan.

tehtävänä on varmistaa sekä hankintojen ta-
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3.14 Väärinkäytökset
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

detyt tukien valvontaa koskevat Euroopan

lain 16 §:n mukaan valtion viranomaisten on

unionille tekemänsä ilmoitukset tiedoksi tar-

ilmoitettava viipymättä toiminnassaan teh-

kastusvirastolle. Ilmoitukset tehdään kunkin

dystä valtion varoihin tai omaisuuteen koh-

rakennerahaston osalta neljännesvuosittain.

distuneesta väärinkäytöksestä tarkastusvi-

Yliopistot ja korkeakoulut ovat tehneet

rastolle. Näiden ilmoitusten sekä tarkastuk-

yhteensä yhdeksän väärinkäytösilmoitusta.

sissa muutoin esiin tulleiden tietojen pohjal-

Nämä ilmoitukset ovat koskeneet hyvin eri-

ta tarkastusvirasto on seurannut ja käsitel-

laisia väärinkäytöksiä, kuten valtion talous-

lyt valtionhallinnossa tapahtuvia väärinkäy-

arviosta annettujen säännösten rikkomis-

töksiä ja niiden aiheuttamia valtiontaloudel-

ta, valtion omistamien atk-laitteiden anas-

lisia vaikutuksia sekä hallinnon toimenpitei-

tamista, tietoliikenteen häirintää ja kassava-

tä niiden torjunnassa.

rojen kavaltamista. Väärinkäytösilmoitusten
määrä kertoo näiden laitosten sisäisessä val-

Esiin tulleiden epäkohtien, virheiden ja

vonnassa esiintyvistä puutteista. Yksittäisis-

väärinkäytösten esiintymistä vastaisuudessa

tä väärinkäytöslajeista on eniten ilmoituk-

on pyritty estämään jo ennakolta tarkastuk-

sia tehty kassavaroihin kohdistuneista kas-

sellisin keinoin olemalla yhteydessä asian-

savajauksista yhteensä seitsemän. Osa näis-

omaisiin viranomaisiin, edellyttämällä heiltä

tä on johtanut poliisitutkintaan. Lukumääräi-

korjaavia toimenpiteitä sekä käynnistämäl-

sesti eniten kassavajauksia on ollut Tullilai-

lä tarpeen vaatiessa aihepiiriä koskevia tar-

toksessa. Tämä on johtunut siitä, että Tullilai-

kastuksia.

toksen toimipaikoissa on edelleen runsaasti
käteiskassoja asiakaspalvelusyistä. Yksittäis-

Valtion virastot ja laitokset tekivät vuoden

ten kassavajausten euromäärä ei kuitenkaan

2004 aikana yhteensä 25 väärinkäytösilmoi-

ole ollut yleensä erityisen suuri. Muut väärin-

tusta tarkastusvirastolle. Edellisenä vuonna

käytösilmoitukset ovat jakautuneet tasaisesti

ilmoitusten määrä oli 17. Tarkastusvirasto on

eri hallinnonaloille.

tehostanut sen valvontaa, että kaikista esiin
tulleista väärinkäytöksistä myös asianmukai-

Huomioon ottaen valtiontalouden laajuu-

sesti tarkastusvirastolle ilmoitetaan. Lisäksi

den väärinkäytösilmoitusten määrää ei voi-

EU-tukia hallinnoivat ministeriöt lähettävät

da pitää erityisen merkittävänä.

komission asetuksessa (EY) N:o 1681/94 sää-
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4 Tarkastushavaintoja hallinnonaloittain
4. 1 Yleistä
Hallinnon tilaa kertomusvuonna koskeva yh-

kesäkuun ja vuoden 2005 toukokuun välise-

teenveto on esitetty edellä luvussa 3. Tässä

nä aikana. Luvussa esitetään myös pääkoh-

luvussa esitetään hallinnonaloittain keskei-

dat em. ajankohtana valmistuneista toimin-

simmät havainnot ja johtopäätökset niistä ti-

nantarkastuksen jälkiseurantaraporteista,

lintarkastuksista ja toiminnantarkastuksista,

joissa selvitetään mihin toimenpiteisiin hal-

joihin yhteenveto perustuu. Tässä käsitellyt

linnossa on ryhdytty tarkastuksen kohteena

tilintarkastukset ovat valmistuneet keväällä

olleessa asiassa ja arvioidaan tehdyn tarkas-

2005 ja toiminnantarkastukset vuoden 2004

tuksen vaikuttavuutta.
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4.2 Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia toimii yhtenä
tilivirastona.
Tilintarkastuskertomuksen mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä
on noudatettu.

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitetyt kustannustiedot ovat luotettavia ja riittäviä.
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4.3 Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia toimii yhtenä tilivirastona.

Valtioneuvoston kanslia ei ole asettanut
toiminnalleen taloudellisuutta koskevia tavoitteita. Myöskään tilinpäätöksen tulosin-

Tilintarkastuskertomuksen mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä
on noudatettu.

formaatiota ei voida pitää tältä osin vielä riittävänä.
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4.4 Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Ulkoasiainministeriön hallinnonala toimii
yhtenä tilivirastona.

Useimmissa maissa varojen käytön jäljitysketju (audit trail) todettiin riittäväksi, joskin
yksittäisissä hankkeissa voitiin todeta eräi-

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskerto-

tä puutteellisuuksia. Kansalliset viranomai-

mukseen sisältyvä kielteinen laillisuuskan-

set olivat tarkastaneet hankkeita säädetyllä

nanotto aiheutui talousarvion vastaisesta

tavalla, joskin tarkastusten dokumentointi oli

menojen varainhoitovuodelle kohdentami-

toisinaan riittämätöntä ja hankkeiden edisty-

sesta (liite).

misestä raportoiminen melko heikkoa. Suomessa on tarkastuksen perusteella nouda-

Ulkoasiainministeriö ei ole asettanut toi-

tettu varojen käytön seurannassa EU:n sään-

minnalleen taloudellisuutta koskevia tavoit-

nöksiä varsin tunnollisesti. Suomi myös nousi

teita. Ministeriön tilinpäätöksessä esitetty

esille muita maita useammin kirjattaessa ylös

tuloksellisuuden kuvaus ei sisällä taloudel-

tarkastuksessa havaittuja hyviä käytäntöjä.

lisuustietoja eikä näitä korvaavina tietoina
tietoja kustannuskehityksestä, minkä vuok-

Eurooppa-neuvosto ohjasi ohjelmakaudel-

si tuloksellisuudesta esitettyjä tietoja ei voi-

la 2000–2006 rakennerahastoille 195 miljar-

da pitää riittävinä.

dia euroa koheesion edistämiseen, josta Suomen osuus on 2,09 miljardia euroa eli hie-

EU:N JÄSENVALTIOIDEN TARKASTUSVI-

man yli prosentti. Rinnakkaistarkastukses-

RASTOJEN RINNAKKAISTARKASTUS RA-

sa olivat mukana Alankomaiden, Espanjan,

KENNERAHASTOJEN JÄLJITYSKETJUS-

Italian, Portugalin, Ruotsin, Saksan, Suomen

TA MUKAAN LUKIEN 5 %:N TARKASTUS-

ja Tanskan tarkastusvirastot. Kaikkien osal-

VELVOLLISUUS (tarkastuskertomus on jul-

listujien havaintojen nojalla laadittu yhteis-

kaistu 15.3.2005 numerolla 92/2005)

tarkastus sisältyy VTV:n tarkastuskertomukseen.

Tarkastusvirasto osallistui kahdeksan EUmaan tarkastusviraston rinnakkaistarkas-

KORRUPTION VASTAISTEN MEKANISMI-

tukseen, jossa tarkasteltiin EU:n rakenne-

EN SOVELTAMISTA KÄYTÄNNÖN KEHI-

rahastoista myönnettyjen avustusten seu-

TYSYHTEISTYÖSSÄ (tarkastuskertomus on

rantajärjestelmää. Tarkastuksen perusteel-

julkaistu 20.5.2005 numerolla 99/2005)

la rakennerahastoja koskevia säädöksiä olisi
tarkistettava ja rakennerahastotuen kelpoi-

Tarkastuksessa arvioitiin korruption vastais-

suussääntöjä tarkistettava. Uusiin säädök-

ten järjestelmien luotettavuutta ja läpinäky-

siin olisi myös sisällytettävä velvoite toteut-

vyyttä kahdessa Suomen pitkäaikaisessa ke-

taa tarkastuksia aiempaa tasaisemmin pitkin

hitysyhteistyömaassa, Mosambikissa ja Sam-

ohjelmakautta. Tarkastettavien hankkeiden

biassa. Mosambikille on myönnetty budjetti-

valinnassa olisi säännöllisesti hyödynnettä-

tukea vuodesta 2003. Tukea on myönnetty

vä riskiarviointia.
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neljä miljoonaa euroa vuodelle 2005 ja mää-

maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohja-

rä pyritään nostamaan tulevina vuosina vii-

usosasto EMOTR-O. Tarkastuksessa selvi-

teen miljoonaan. Sambian peruskoulutuk-

tettiin valtion talousarviosta EU:n puolesta

sen investointiohjelmaa Suomi on vuodes-

maksetut ohjelmakauden 1995–1999 menot

ta 2000 lähtien tukenut perinteisillä hanke-

ja rakennerahastoista saadut vastaavat tuet

tuilla lähes kolmen miljoonan euron edestä.

sekä tukien seurantajärjestelmien ja niiden

Parhaillaan valmistellaan Suomen liittymistä

tuloutusprosessien toimivuutta.

Sambian budjettitukiyhteistyöhön vuodesta
2007 alkaen.

EAKR:n 484 miljoonan euron rahoituskehyksestä saatiin 451 miljoonaa euroa eli 93,2

Sekä Mosambikissa että Sambiassa kor-

prosenttia. ESR:n 608 miljoonan euron rahoi-

ruption vastaisten järjestelmien soveltami-

tuskehyksestä 560 miljoonaa euroa eli 92,1

nen todettiin puutteelliseksi. Mailta puut-

prosenttia ja EMOTR-O:n 613 miljoonan eu-

tuu korruption vastainen strategia, eivätkä

ron rahoituskehyksestä 599 miljoonaa eu-

niiden parlamentit ole ratifioineet keskeisiä

roa eli 97,7 prosenttia. Tuloutusprosesseissa

kansainvälisiä korruption vastaisia sopimuk-

esiintyi viiveitä sekä kansallisella että unio-

sia. Molemmissa maissa varojen väärinkäy-

nitasolla. Komissio suoritti ohjelmien loppu-

tön ja korruption riski on suuri muun muassa

maksuja vielä vuoden 2004 aikana. Viiveistä

valtion taloushallinnon järjestelmissä ilmen-

aiheutui valtiolle korkotappiota.

neiden vakavien puutteiden johdosta.
Tukien seurantajärjestelmissä oli selviä
Korruption vastaisten toimintaperiaattei-

puutteita. Tämän vuoksi Suomelta jäi ilmei-

den soveltamisen kehitysyhteistyömaissa tu-

sesti saamatta sille ohjelmakaudella kuulu-

lisi vaikuttaa merkittävästi Suomen kehitys-

nutta ESR-rahoitusta. Nykyisen ohjelmakau-

avun yhteistyömuotoihin. Edellytyksenä Mo-

den aikana seurantajärjestelmiä on huomat-

sambikin budjettituen määrän lisäämiselle

tavasti parannettu.

sekä Sambian liittämiselle budjettitukea saavien maiden joukkoon tulisi olla sen, että mai-

Tarkastus on osaltaan vaikuttanut tukien

den taloushallinnossa tapahtuu olennaista

seurantajärjestelmien kehittämiseen ja tu-

kehitystä. Perinteinen projektiapu tulisi säi-

loutusprosessien selkeyttämiseen nykyisel-

lyttää kehitysyhteistyön muotona ainakin sii-

lä ohjelmakaudella. Vaikutusten arviointia

hen asti, kunnes yhteistyömaat täyttävät edes

hankaloittaa se, että tukien hallinnointi van-

kohtuullisesti ulkoasiainministeriön asetta-

halla ohjelmakaudella monelta osin poikke-

mat edellytykset budjettituen antamiselle.

si nykyisestä käytännöstä.

EU-RAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN OH-

TULOSOHJAUS SUOMEN KAHDENVÄLI-

JELMAKAUDEN 1995–1999 RAKENNERA-

SESSÄ KEHITYSYHTEISTYÖSSÄ (tarkas-

HASTOHANKKEISSA (tarkastuskertomuk-

tuskertomuksen 46/2003 jälkiseurantara-

sen 28/2002 jälkiseurantaraportti 28.4.2005)

portti 1.12.2004)

Tarkastuksen kohteena rakennerahastois-

Tarkastuksessa selvitettiin kahdenvälisen

ta oli Euroopan aluekehitysrahasto EAKR,

kehitysyhteistyön tulosohjauksen toimivuut-

Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Euroopan

ta. Pääkysymyksenä oli, antaako ulkoasiain-
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ministeriön tuloksellisuusraportointi oikeat

Tarkastuksessa havaittiin, että huomatta-

ja riittävät tiedot kahdenvälisen kehitysyh-

va osa hankkeista ja toteuttajista on valittu

teistyön toiminnasta ja sen onnistumisesta.

ilman kilpailuttamista. Vaihtoehtoisia hank-

Kertomuksen mukaan kahdenvälisen kehi-

keita, toteutusmuotoja ja hanketoteuttajia ei

tysyhteistyön tuloksellisuusraportointi vuo-

ole siten selvitetty riittävästi. Tarkastuksessa

delta 2002 oli selvästi aikaisempaa laaduk-

havaittiin myös, että hankevalintajärjestel-

kaampaa. Kertomus sisälsi kuitenkin myös

mä ei ole ollut avoin uusille toteuttajaehdok-

useita ehdotuksia tulosohjauksen ja rapor-

kaille. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomio-

toinnin edelleen kehittämiseksi.

ta myös siihen, että hankkeiden valvonnassa
käytetty kustannusperusteinen rahoitusjär-

Jälkiseurannassa on todettu, että ulkoasi-

jestelmä on osoittautunut suurten hankkei-

ainministeriössä on ryhdytty toimenpiteisiin

den valvonnan kannalta epätarkoituksenmu-

kehitysyhteistyön tulosohjauksen parantami-

kaiseksi.

seksi. Kehittämistoimet ovat osaltaan perustuneet tarkastuskertomuksessa tehtyihin pa-

Jälkiseuranta osoitti, että eri ministeriöis-

rannusehdotuksiin ja osaltaan muihin vireil-

sä on ryhdytty toimiin tarkastuksessa havait-

lä oleviin uudistuksiin. Keskeinen kehittä-

tujen epäkohtien korjaamiseksi. Ulkoasiain-

mistoimenpide on ollut kehityspoliittisen oh-

ministeriössä on tarkennettu lähialuehan-

jelman toimeenpanon vuosiarvioinnin käyt-

kerahoituksen menettelytapoja. Erityisesti

töönotto.

määrärahan uudelleen kohdentamisen edellytyksiä on tiukennettu ja hankkeiden kes-

Tulosohjauksen saattaminen valtion tilin-

toa on rajattu. Ympäristöministeriössä on laa-

päätösuudistuksen edellyttämälle tasolle on

dittu tarkastuksen jälkeen uudet menettely-

vaativa tehtävä, joka edellyttää ulkoasianmi-

ohjeet. Lisäksi ministeriössä on haettu uu-

nisteriöltä määrätietoisia toimia muun muassa

sia hankeideoita ja -toteuttajia avoimilla tar-

seuranta- ja arviointijärjestelmien sekä kus-

jouskilpailuilla sekä hyödynnetty ministeri-

tannuslaskennan edelleen kehittämisessä.

ön ulkopuolista asiantuntemusta hankevalinnassa.

LÄHIALUEYHTEISTYÖHANKKEET (tarkastuskertomuksen 42/2003 jälkiseurantaraportti 14.2.2005)
Tarkastuksessa selvitettiin lähialueyhteistyöhanketoiminnan varainkäytön asianmukaisuutta ja hankkeiden valvonnan järjestämistä. Vuoden 2005 valtion talousarvioon
on varattu 31,2 miljoonan euron määräraha lähialueyhteistyön lahja-apuun. Vuodesta 1990 alkaen Suomi on osallistunut lähialueiden tukemiseen yhteensä yli 1,1 miljardilla
eurolla. Valtion talousarvion kautta kanavoidun lahja-avun osuus on tästä noin 670 miljoonaa euroa.
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4.5 Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeusministeriön hallinnonalan tilivirastoja
ovat ministeriö ja Rikosseuraamusvirasto.

Taloudellisuutta koskevat tavoitteet on todettu puutteellisiksi sekä ministeriön että
Rikosseuraamusviraston osalta. Myöskään

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomukseen sisältyvä kielteinen laillisuuskannanotto aiheutui talousarvion vastaisesta määrärahan käytöstä (liite).

näistä esitettyjä tietoja ei tilinpäätöksessä pidetty riittävinä.
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4.6 Sisäasiainministeriön hallinnonala
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on mi-

voitteiden saavuttamista sekä tulosten mo-

nisteriön lisäksi 17 tilivirastoa. Taloudelli-

nistettavuutta.

sesti merkittävimpiä ovat ministeriö, lääninhallitukset ja Rajavartiolaitos.

Tarkastuksen perusteella innovatiivisten
toimien alueelliset ohjelmat ovat osaltaan

Taloudellisuutta koskevat tulostavoitteet

onnistuneet turvaamaan syrjäseutujen elin-

ovat ministeriön hyväksymissä tulossopi-

voimaisuutta ja tukemaan alueellista kehit-

muksissa pääsääntöisesti puutteellisia. Mi-

tämispolitiikkaa lisäämällä syrjäseutujen kil-

nisteriön hyväksymät taloudellisuustavoit-

pailukykyä ja osaamista. Ohjelmat ovat li-

teet on arvioitu riittäviksi vain Poliisin tek-

sänneet alueellista yhteistyötä ja luoneet hy-

niikkakeskuksessa, Poliisikoulussa, Pelas-

vät puitteet hankkeiden toteuttamiselle jat-

tusopistossa ja Ulkomaalaisvirastossa. Talo-

kossakin. Tulosten tuotteistaminen, markki-

udellisuutta kuvaavia tilinpäätöstietoja on

nointi sekä uusien yhteistyöverkostojen luo-

tarkastuksissa pidetty ministeriön lisäksi yh-

minen ovat keskeisessä asemassa nyt saavu-

deksän tiliviraston osalta oikeina ja riittävi-

tettujen tulosten monistamisessa ja levittä-

nä. Esitetyt kustannustiedot eivät ministeri-

misessä.

ön osalta kuitenkaan perustu jatkuvaan työaikakirjanpitoon.

Hankkeiden toteutuksessa havaittiin kuitenkin myös ongelmia, jotka liittyivät muun
sisältyneet

muassa hankkeiden valintakriteereiden

huomautukset johtivat kielteiseen laillisuus-

täyttymiseen, toteutusaikatauluun tai rahoi-

Tilintarkastuskertomuksiin

kannanottoon neljässä tilivirastossa ja ilmoi-

tussuunnitelmien toteutumiseen. Lisäksi yli

tusvelvollisuuteen yhdessä tilivirastossa (lii-

puolelle hankkeista ei ollut asetettu tulosmit-

te). Kielteiset laillisuuskannanotot aiheutui-

tareita tai niitä asetettiin vasta hankkeen ku-

vat virheistä menojen varainhoitovuodelle

luessa, joten tavoitteiden toteutumisen mit-

kohdentamisessa sekä puutteista maksulli-

taaminen ja raportoitujen tulosten todenta-

sen toiminnan vuosituloksen esittämisessä.

minen on ollut vaikeaa. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että sisäasiainministeriö kehit-

INNOVATIIVISTEN TOIMIEN ALUEELLI-

tää menetelmiä hankkeiden innovatiivisuu-

SET OHJELMAT (tarkastuskertomus on jul-

den, tuloksellisuuden ja tulosten monistetta-

kaistu 22.9.2004 numerolla 82/2004)

vuuden arvioimiseksi.

Innovatiiviset toimet -ohjelma on Euroopan

PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT MAA-

aluekehitysrahaston (EAKR) tukema ohjel-

SEUDUN KEHITTÄJINÄ (tarkastusker-

ma, jossa toteutetaan alueellisesti sovitettu-

tomus on julkaistu 15.12.2004 numerolla

ja ohjelmia ja niihin aihealueittain valittu-

89/2004)

ja hankkeita. Tarkastusvirasto tarkasti Manner-Suomen neljällä ohjelma-alueella vuosi-

Tarkastusvirasto arvioi paikallisten toimin-

na 2002–2004 toteutettujen hankkeiden ta-

taryhmien toimintaa maaseudun asuin- ja
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elinympäristön kehittäjinä. Tarkastus koh-

rastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimiti-

distui LEADER+ ja Pomo+ -ohjelmiin EU:

lahankkeisiin, joiden toteuttamisesta oli teh-

n ohjelmakaudella 2000–2006 vuoden 2003

ty päätökset vuosina 1998–2001. Tarkastuk-

loppuun saakka. Näiden lisäksi tarkastettiin

sen perusteella valtion toimitilahankkeissa

ALMA- ja tavoite 1 -ohjelmia siltä osin kun

tulisi noudattaa nykyistä yhdenmukaisem-

paikalliset toimintaryhmät niitä toteuttavat.

pia hankintaperiaatteita. Ennen toimitilo-

Toimintaryhmätyön periaatteena on, että

jen vuokraamista valtiolle tulisi aina selvit-

maaseudun asukkaat päättävät itse kotiseu-

tää mahdollisuudet käyttää valtion jo omis-

tunsa kehittämisestä. Tämä periaate on tar-

tamia tiloja. Kustannuksiltaan merkittävät

kastuksen perusteella toteutunut hyvin. Myös

valtion vuokratilahankkeet tulisi kilpailuttaa

tarkasteltujen ohjelmien toteutus ja hallin-

julkisten hankintojen säännösten periaattei-

nointi on onnistunut melko hyvin. Avustetut

den mukaan.

hankkeet ovat olleet pääosin avustusedellytysten mukaisia, ne ovat toteutuneet kohta-

Sisäasiainministeriön tulisi tarkentaa an-

laisen hyvin ja osa niiden tavoitteista on jo

tamiaan tilajärjestelymääräyksiä ja -ohjeita

saavutettu. Hankkeiden vaikutusten pysy-

sekä valvoa niiden noudattamista koko hal-

vyyttä on toistaiseksi vaikea arvioida. Muun

linnonalalla. Toimitiloja hankittaessa hallin-

muassa työllistävät vaikutukset saattavat

nonalalla ei ole selvitetty ja ohjattu riittäväs-

monissa tapauksissa jäädä vain hankkeiden

ti hankkeiden taloudellisuutta ja tarkoituk-

toteutuksen aikaisiksi. Myös uusien yritysten

senmukaisuutta valtion kokonaisedun kan-

syntyminen vaikuttaa vähäiseltä.

nalta. Hankintojen eri vaiheita ei ole myöskään aina dokumentoitu asianmukaisesti.

Ohjelmille asetettuja tavoitteita olisi syytä
arvioida uudelleen. Nykyisellään tavoitteet

Lisäksi valtiovarainministeriön tulisi val-

mahdollistavat hyvin erilaisten kehittämis-

tion kiinteistö- ja tilahallinnon ohjaukses-

hankkeiden tukemisen. Kaikkea kehittämis-

ta vastaavana viranomaisena selvittää, onko

luonteista toimintaa ei ole tarkoituksenmu-

muillakin hallinnonaloilla tarvetta laatia tai

kaista tukea, vaan tuen myöntämisessä tuli-

uusia tilojen hankintamenettelyä koskevia

si olla kriittinen. Näin pystyttäisiin varmista-

määräyksiä ja ohjeita. Valtiovarainministe-

maan tuen riittävyys tasokkaille hankkeille.

riön tulisi myös huolehtia siitä, että ohjeet

Toimintaryhmätyöskentely olisi toimivinta ja

ja määräykset ovat riittävän yhdenmukaisia

tehokkainta yhdistää yhteen ohjelmaan vuo-

sekä tarvittaessa laatia valtion toimitilajärjes-

den 2006 jälkeen.

telyjä koskevat yleiset periaatteet ja menettelytapaohjeet. Senaatti-kiinteistöjen asema

KIHLAKUNNANVIRASTOJEN JA POLII-

valtion toimitilojen hankintayksikkönä tuli-

SIN ERILLISYKSIKÖIDEN TOIMITILA-

si selvittää ja tarvittaessa muuttaa sitä kos-

HANKKEET (tarkastuskertomus on julkais-

kevia säännöksiä.

tu 7.4.2005 numerolla 93/2005)
Tarkastus kohdistui pääasiassa sellaisiin sisäasiainministeriön alaisten kihlakunnanvi-
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4.7 Puolustusministeriön hallinnonala
Puolustusministeriön hallinnonalan tiliviras-

jossa raportoinnilta on edellytetty vanhan ta-

toja ovat ministeriö, Puolustusvoimat ja Puo-

voitekäsitteistön sovittamista uusiin ja mo-

lustushallinnon rakennuslaitos.

nella tapaa vaativampiin käsitteisiin.

Tilintarkastuksissa on arvioitu, että vain
Puolustushallinnon rakennuslaitokselle on

Tavoitteet

asetettu taloudellisuutta koskevat tulostavoitteet. Vain Puolustushallinnon rakennus-

Tarkastusvirasto katsoo suorittamansa tar-

laitoksen tilinpäätös sisälsi oikeat ja riittävät

kastuksen perusteella, että talousarvioesi-

tiedot taloudellisuudesta.

tyksessä on selkeästi eritelty hallinnonalan
tai viraston talousarviovuotta koskevat tu-

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomuk-

lostavoitteet. Tulostavoitteita ei ole esitet-

seen sisältyneen kielteisen laillisuuskannan-

ty tulosajattelun mukaisesti tulosalueittain

oton syinä olivat puutteet talousarvion nou-

tai esimerkiksi politiikkalohkoittain. Toimin-

dattamissa sekä laskentatoimen ja maksulli-

taympäristön muutoksia on kuvattu varsin

sen toiminnan vuosituloksen luotettavuudes-

hyvin. Taloudellisuudelle ja tuottavuudelle

sa (liite). Nämä olivat syynä myös Puolustus-

ei ole asetettu lainkaan tavoitteita. Tavoittei-

voimille asetettuun ilmoitusvelvollisuuteen.

siin ei ole yhdistetty aikasarjoja, jotka kertoisivat tapahtuneesta kehityksestä. Valta-

Puolustusvoimien budjetointimenettelyjen osalta tilintarkastuskertomuksessa huo-

osa tavoitteista voidaan luokitella vaikuttavuustavoitteiksi.

mautettiin edelleen tulomomentille 12.27.20
budjetoiduista irtaimen omaisuuden hankin-

Useimmat vaikuttavuustavoitteista ovat

tamenoista, jotka ovat samansisältöisiä toi-

sellaisia, että niihin kytkeytyvän yksiselit-

mintamenomomentin ja puolustusmateriaa-

teisen raportoinnin aikaansaamisen voi kat-

lihankintojen erillismomentin käyttöperuste-

soa erittäin vaikeaksi. Vaikuttavuustavoit-

luiden kanssa. Menettelylle ei ole toiminnal-

teet ovat luonteeltaan asiantilan kehittämi-

lisia perusteita.

seen tai parantamiseen liittyviä ilmauksia.
Koska niistä puuttuu selkeä määrittely pyr-

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TULOKSEL-

kimyksen tavoitetasolle, ne eivät muodosta

LISUUSRAPORTOINTI EDUSKUNNALLE

erityisen hyvää pohjaa todelliselle tuloksel-

VUODELTA 2004

lisuusraportoinnille.

Tarkastusvirasto on tarkastanut vuotta 2004
koskevien tulostavoitteiden asettamista ja

Tilinpäätöskertomus

niistä eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksessa tapahtuvaa raportointia puolus-

Valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta

tusministeriön hallinnonalalla. Tarkastuk-

2004 puolustusministeriön hallinnonalan tu-

sessa on pyritty huomioimaan siirtymävaihe,

loksellisuuden kuvauksessa talousarvioesi-
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tyksen pääluokassa (27) esitetyt tavoitteet
on tuotu hyvin esiin vastaavaan raportoin-

Kannanotot
tuloksellisuusraportoinnista

tiin liittyen. Toisaalta esitettyihin asiakokonaisuuksiin liittyvää tekstiä on myös muussa

Eduskunnalle raportoinnissa keskeistä on

osassa raportointia, jolloin se muodostuu ra-

tilivelvollisuus hallinnonalan tuloksellisuu-

kenteeltaan epäselväksi. Lukutasolla esitet-

desta ja talousarvioesityksessä ilmaistujen

tyä tavoitteistoa on tuotu esiin varsin satun-

tavoitteiden toteutumisesta. Puolustusminis-

naisesti, eikä siihen liittyvää tuloksellisuu-

teriön hallinnonalalla eivät eduskunnan sil-

den kuvausta ole kattavasti. Raportoinnista

le myöntämät määrärahat kytkeydy riittä-

valtaosa kohdistuu yhteiskunnalliseen vai-

vän hyvin toiminnan tuloksellisuuteen. Tä-

kuttavuuteen. Raportoinnissa ei ole kyetty

män johdosta tarkastuksen kohteena olleel-

kytkemään käytettyjen määrärahojen suh-

la tavoiteasetannalla ja tuloksellisuusrapor-

detta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

toinnilla tilivelvollisuus ei toteudu asianmu-

Vaikuttavuudesta kerrottaessa ei myöskään

kaisella tavalla.

ole analysoitu tuloksellisuutta suhteessa tavoitetasoon. Tuloksellisuuden kuvaus pi-

Sekä tulostavoitteiden esittämistä talousar-

tää sisällään runsaasti toimia ja toimenpitei-

vioesityksessä että raportointia valtion tilin-

tä, joiden yhteyttä vaikuttavuuteen ei eritel-

päätöskertomuksessa on syytä kehittää sel-

lä tai analysoida. Puutteellisesti toisiinsa kyt-

keämmiksi. Hallinnonalan koko tavoitteisto

kettyjen toimenpiteiden kertominen ei muo-

ja raportointi tulisi esittää tulosajattelun mu-

dosta luotettavaa kokonaiskuvaa tavoitteen

kaisesti, esimerkiksi politiikkalohkoittain.

toteutumisesta. Lisäksi kerrotaan toimenpi-

Tuloksellisuuden kuvauksella ja talousarvio-

teistä, joiden varsinaisten vaikutusten voi ar-

esityksellä tulisi olla samanlainen rakenne.

vioida sijoittuvan talousarviovuoden jälkei-

Puolustushallinnon organisaatiorakennetta

seen aikaan. Tuloksellisuuden kuvaukses-

kehitettäessä tulisi ottaa huomioon myös tu-

sa ei ole mainintaa ulkopuolisista yhteiskun-

losohjauksen näkökulma.

nallisen vaikuttavuuden arvioinneista eikä
ohjeistuksen edellyttämää vaikuttavuusarviointien yhteenvetoa.

Tavoitteistosta tulisi selkeästi ilmetä tavoitteiden hierarkkinen rakenne. Tavoiteasiakirjoissa olisi pyrittävä yksilöimään ne alemman

Hallinnonalan toiminnallisesta tulokselli-

tason tavoitteet, jotka kytkeytyvät talousar-

suudesta raportoidaan varsin niukasti. Tuot-

vioesityksen ylemmän tason tavoitteen to-

tavuudesta ja taloudellisuudesta ei ole muu-

teuttamiseen. Alemman tason tavoitteiden

tamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta

raportointi voisi muodostaa systemaattisen

esitetty tietoja. Tuloksellisuuden kuvaus ta-

lähtökohdan tilinpäätöskertomuksen tulos-

pahtuu näiltä osin ilman selkeää kytkentää

raportoinnille. Ylemmän tason tavoitteiden

tavoitteeseen. Tuotokseen liittyviä määrä- tai

raportoinnin aikajännettä olisi syytä pohtia,

laatutietoja on kerrottu niukasti. Toiminnal-

koska useille vaikuttavuustavoitteille vuo-

lisen tuloksellisuuden kuvaus ei kata syste-

sittainen raportointiväli on liian lyhyt. Tulos-

maattisesti ja riittävän laajasti hallinnonalan

tavoitteiden toimivuutta tulisi parantaa niin,

koko toimintaa. Hallinnon sisäisestä tehok-

että niiden saavuttamista voitaisiin luotetta-

kuudesta ei välity päättäjille riittävästi tietoa.

vasti mitata ja arvioida. Kehitystä kuvaavien
aikasarjojen käyttöä tulisi lisätä.
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Hallinnonalan toiminnan yhteiskunnalli-

Tarkastuksessa havaittiin lisäksi, että Puo-

sen vaikuttavuuden arvioinneilla tulee jat-

lustusvoimissa oli tehty useita palveluhan-

kossa olla merkittävämpi rooli osana tavoit-

kintoja, joissa eläkkeellä olevalta entiseltä

teenasettelua ja raportointia. Uusien ohjei-

Puolustusvoimien henkilöstöltä ostettiin pit-

den mukaisesti on toiminnallisen tuloksel-

käaikaista asiantuntijapalvelua suorahan-

lisuuden kaikille osatekijöille ja yhteiskun-

kintana. Tarkastusvirasto korostaa, että enti-

nalliselle vaikuttavuudelle pyrittävä muo-

sen henkilöstön yrityksiä ei lähtökohtaisesti

dostamaan koko hallinnonalan kattava, kai-

saa suosia eikä syrjiä ulkopuolisen palvelun-

killa organisaatiotasoilla konkreettinen ta-

tarjoajan valinnassa.

voitteisto.
HORNET-HÄVITTÄJÄHANKINNAN VASASIANTUNTIJAPALVELUIDEN KÄYTTÖ

TAKAUPAT (tarkastuskertomuksen 5/1999

PUOLUSTUSHALLINNOSSA

jälkiseurantaraportti 28.9.2004)

(tarkastus-

kertomus on julkaistu 13.5.2005 numerolla
96/2005)

Tarkastuksessa selvitettiin Hornet-hävittäjähankintaan liittyvien vastakauppojen toteu-

Puolustusvoimat on suurin asiantuntija- ja

tumista ja vaikutuksia. Tarkastuksen perus-

tutkimuspalveluiden hankkija koko valtion-

teella vastakauppajärjestelylle asetetut ta-

hallinnossa. Se käytti asiantuntija- ja tutki-

voitteet eivät toteutuneet odotetulla taval-

muspalveluiden hankintoihin vuonna 2003

la. Esimerkiksi Hornet-vastakauppojen työl-

yli 57 miljoonaa euroa. Tarkastus kohdis-

lisyysvaikutukset jäivät selvästi ennakoitua

tui sellaisiin Puolustusvoimien ja puolustus-

pienemmiksi. Tarkastusvirasto katsoi, että

ministeriön hallintoyksikköjen alkuvuonna

kompensaatioehdon

2004 maksamiin asiantuntija- ja tutkimus-

suutta olisi jatkossa syytä harkita erikseen

tarkoituksenmukai-

palveluiden hankintoihin, joiden arvo ylitti

kussakin puolustusvälinehankinnassa ver-

2 000 euroa.

taamalla tavoiteltavia hyötyjä aiheutuviin
kustannuksiin.

Vain 19 prosenttia tarkastetuista hankinnoista oli kilpailutettu. Samoja asiantuntija-

Tarkastuksen valmistumisen jälkeen vas-

ja tutkimuspalvelujen toimittajia oli käytet-

taostoja koskevaa ohjeistusta on uudistettu

ty hankintalainsäädännön vastaisesti vuosi-

ja vastaostovelvoitteiden määrittelyä koske-

kausia useissa peräkkäisissä hankinnoissa

via menettelyjä muutettu. Myös vastakaup-

ilman, että hankintoja olisi kertaakaan kil-

patoiminnan luonne on muuttunut Hornet-

pailutettu. Puolustusvoimissa oli myös tehty

vastakaupoista. Nykyisin vastakaupoista

hankintoja vertailematta ulkopuolisten han-

käytetään nimitystä teollinen yhteistyö, sil-

kintojen kustannuksia siihen, mitä vastaava

lä tavoitteena on synnyttää tarkoituksenmu-

työ olisi virkatyönä tullut maksamaan. Tar-

kainen yhteistyö Suomessa toimivan puolus-

kastusviraston mukaan Puolustusvoimien tu-

tusvälineteollisuuden ja ulkomaisten toimit-

lisi aina tehdä vertailu ulkopuolisella teete-

tajien välille.

tyn ja oman työn välillä, mikäli tehtävän suorittamiseen on riittävää ammattitaitoa puolustushallinnon sisällä.

Vuoden 2002 ensimmäisessä lisätalousarviossa lievennettiin ulkomaisten puolustus-
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materiaalihankintojen vastaostovelvoitet-

vemmissa tapauksissa kuin ohjelmaa käyn-

ta. Teollista yhteistyötä edellytetään yleensä

nistettäessä arvioitiin.

silloin, kun ulkomailta tehtävän puolustusmateriaalihankinnan kokonaisarvo ylittää

Kumppanuushankkeet edustavat volyy-

10 miljoonaa euroa. Tapauskohtaisesti kom-

miltään pieniä kokonaisuuksia tai ovat joko

pensaatioehdon soveltamisesta on luovuttu.

alueellisesti tai sisällöllisesti rajattuja. Näin

Tällöin tuote on yleensä hankittu sen ainoal-

ollen niiden valmistelu, hallinta ja johtami-

ta valmistajalta tai odotettavissa oleva hyö-

nen ei ole vaatinut erityisjärjestelyjä, vaan

ty teollisesta yhteistyöstä on muuten arvioi-

toiminta on voitu liittää osaksi linjaorgani-

tu vähäiseksi.

saatiota.

PUOLUSTUSHALLINNON TUKITOIMIN-

Tarkastus on vahvistanut hankkeen seu-

HEL-

rantaa ja arviointia toimialavastuullisessa lin-

MIKUUSSA 2003 (tarkastuskertomuksen

jaorganisaatiossa Puolustusvoimissa sekä ko-

50/2003 jälkiseurantaraportti 12.5.2005)

konaisuutena pääesikunnassa ja puolustus-

TOJEN

ULKOISTAMISEN

TILA

ministeriössä.
Tarkastus kohdistui puolustusministeriön
10.4.2001 käynnistämän kumppanuusohjel-

Puolustushallinnon laskentatoimi ei vie-

man seurataan ja arviointiin. Kumppanuus-

lä toistaiseksi kykene riittävästi tuottamaan

ohjelma on vuoden 2004 loppuun mennessä

kumppanuuden rakentamisessa ja seurannas-

johtanut varsinaisen kumppanuuden käyn-

sa tarvittavaa informaatiota. Luotettavia tu-

nistymiseen ulkopuolisen tahon kanssa har-

loksia kumppanuuden toimivuudesta on odotettavissa vuoden 2006 loppuun mennessä.
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4.8 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriön hallinnonalalla on

suoritetaan yleisille kaatopaikoille toimitet-

ministeriön lisäksi viisi tilivirastoa. Näistä

tavasta jätteestä. Vuonna 2003 jäteverolain

Verohallitus ja Tullilaitos ovat keskeisiä val-

tuotto oli 41 miljoonaa euroa.

tion tulojen kerääjiä. Muut hallinnonalan tilivirastot ovat Valtiokonttori, Tilastokeskus
ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Tarkastuksen perusteella ympäristölliset
tavoitteet eivät ole vaikuttaneet riittävästi jäteverojärjestelmän perusratkaisuihin. Järjes-

Valtiovarainministeriön tilintarkastusker-

telmän ympäristövaikutuksia on veron käyt-

tomukseen sisältyneen kielteisen laillisuus-

töönottovaiheessa selvitetty vain vähän ja

kannanoton syynä oli Osuuskunta Tradeka –

perusratkaisuja ovat pikemminkin ohjanneet

yhtymän pääomapalautusten käsittely vuo-

hallinnoitavuuteen liittyvät syyt kuin ympä-

den 2004 talousarviossa (liite). Tradeka-yhty-

ristölliset lähtökohdat. Tarkastusviraston mu-

mään liittyviä tuloja ei ollut käsitelty varain-

kaan jäteveron ympäristötavoitteita tulisi tar-

hoitovuotta koskevassa talousarviossa.

kentaa ja järjestelmän ratkaisuja arvioida uudestaan ympäristöllisistä lähtökohdista.

Tullilaitoksen tilintarkastuskertomukseen
sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto ai-

Myös jäteverotuksen toimeenpanossa on

heutui tilinpäätöstä varmentavien tase-erit-

tarkastuksen perusteella ollut ongelmia.

telyjen puutteista (liite).

Puutteita havaittiin muun muassa tullilaitoksen toiminnassa verovelvollisten rekisteröin-

Tarkastusvirasto arvioi, että ministeriö on

nissä, asiakkaiden ohjauksessa, verotustieto-

hyväksynyt toimivat taloudellisuutta koske-

jen luotettavuuden varmistamisessa sekä ve-

vat tavoitteet Verohallitukselle, Tullilaitok-

rotuksen yhdenmukaisuuden varmistamises-

selle ja Tilastokeskukselle. Taloudellisuut-

sa. Toiminnanharjoittajiin kohdistunut val-

ta kuvaavia tietoja on tarkastuksissa pidet-

vonta ja sanktiokäytännöt ovat olleet vaihte-

ty kaikkien hallinnonalan tilivirastojen osalta

levia, joten valvonnan vaikutus jäteverokäy-

oikeina ja riittävinä. Ministeriön osalta todet-

täntöihin on jäänyt erilaiseksi eri verotuspii-

tiin kuitenkin edelleen, että keskeisten suo-

reissä.

ritetietojen sekä henkilövuosi- ja kustannustietojen erittelyä tulisi vielä kehittää.

Tarkastusviraston mukaan tullilaitoksen ja
ympäristöhallinnon tietojärjestelmien sisäl-

JÄTEVEROTUS (tarkastuskertomus on jul-

töä tulisi yhtenäistää jäteverolain vaikutus-

kaistu 22.9.2004 numerolla 87/2004)

ten seurannan ja verovalvonnan parantamiseksi. Lisäksi jäteverotuksen ja muiden ym-

Jäteverolaki otettiin käyttöön vuonna 1996

päristöverojen vaikuttavuuden seurannan

kannustintyyppisenä ympäristöverona, jolla

vastuuviranomaiset ja näiden vastuualat tu-

on sekä valtiontaloudellista merkitystä että

lisi määritellä nykyistä täsmällisemmin.

ympäristöpoliittisia tavoitteita. Jäteveroa
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VEROSAATAVIEN PERINNÄN TEHOK-

SUOMEN VALTION MAKSULIIKEHAN-

KUUS (tarkastuskertomus on julkaistu

KINTA (tarkastuskertomuksen 45/2003 jäl-

22.5.2005 numerolla 98/2005)

kiseurantaraportti 25.5.2005)

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää vero-

Jälkiseurannassa on tarkastettu Suomen

jen perinnän tehokkuutta sekä sitä, millä toi-

valtion vuonna 2002 suorittaman maksuliik-

menpiteillä perintää voitaisiin tehostaa. Tar-

keen hoidon kilpailutuksen taloudellisia tu-

kastuksessa kuitenkin havaittiin, että Vero-

loksia, palvelutoimittajapankkien raportoin-

hallituksen tietojärjestelmät eivät ole riittä-

tia sekä valtiovarainministeriön ja Valtio-

vän kehittyneitä, jotta niiden avulla saatai-

konttorin hankintaohjeistuksen tilaa vuosi-

siin vertailukelpoista tietoa tarkastettavista

na 2003–2004.

asioista. Tarkastusviraston mukaan Verohallituksen tulisi luoda tietojärjestelmä, jonka

Kilpailuttamalla maksuliikkeensä hoidon

avulla voidaan seurata verosaatavien perin-

sekä toteuttamalla maksuliiketoimintonsa

nän todenmukaista määrää ja kehitystä sekä

monipankkimallilla valtio on säästänyt mer-

selvittää, millä tavoin perintää voitaisiin ny-

kittävästi erityisesti ns. float-kustannuksis-

kyisestään tehostaa.

saan. Myös palvelumaksujen osalta kilpailutukselle asetetut tavoitteet on pääosin saa-

Tarkastukseen sisältyneen kyselyn perus-

vutettu, vaikkakin maksuliikehankinnas-

teella verovirastoissa kaivataan Verohalli-

ta saadut säästöt ovat arvioitua pienemmät.

tukselta lisää ohjeistusta ja koulutusta ve-

Maksuliikkeen korkokustannukset ovat en-

roperinnän toimeenpanosta. Toimeenpanoa

nakoitua alhaisemmat. Tehostuneen maksu-

koskevat käytännöt vaihtelevat verovirasto-

liikkeen lisäksi tähän on vaikuttanut yleisen

jen välillä, mikä johtuu yleisen ohjeistuksen

korkotason lasku. Valtion kustannuksia ovat

puutteesta ja perintää koskevien säännösten

osaltaan lisänneet tarkastelukaudella hin-

hajanaisuudesta. Kansalaisten tasavertaisen

noittelun piiriin tulleet aiemmin hinnoittele-

kohtelun varmistamiseksi veroperintää kos-

mattomat maksuliikepalvelut.

kevat säännökset ja määräykset tulisi saattaa ajan tasalle riittävän korkealla normita-

Varsinaisen maksuliikehankintaproses-

solla. Verohallituksen tulisi selvittää verovi-

sin osalta havaittiin, että tarjouspyyntöä on

rastojen käyttämien perintätoimenpiteiden

syytä täsmentää seuraavassa kilpailutukses-

tehokkuutta sekä ohjeistaa perinnän toimit-

sa. Jälkiseurannan perusteella kilpailutuk-

tamisesta parhaalla mahdollisella tavalla.

sessa edellytetyt pankkien tuottamat raportit maksuliikkeen toteumista ovat laajuudel-

Valtion verotulot olivat vuonna 2003 koko-

taan ja yksityiskohtaisuudeltaan erilaisia. Tu-

naisuudessaan 30 miljardia euroa, josta vero-

levassa kilpailutuksessa onkin kiinnitettävä

hallinto kantoi 22 miljardia euroa eli 73 pro-

huomiota raporttien tietosisältöjen yksityis-

senttia. Suuntaus on ollut parempaan päin,

kohtaisempaan määrittelyyn. Toisaalta myös

sillä verojäämien kokonaismäärä on laskenut

raporttien tuottaman seurantatiedon koosta-

tasaisesti vuodesta 1996 lähtien.

mista ja hyödyntämistä on kehitettävä. Välittäjäpankit ovat sinänsä täyttäneet rapor-
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tointivelvollisuutensa ja toimineet sopimus-

tuimen 11.1.2005 antaman ratkaisun perus-

ten mukaisesti.

teella sopimuksen uusiminen ilman kilpailuttamismenettelyä ei ole hankintadirektii-

Jälkiseurannassa on havaittu, että valtiovarainministeriö on alkanut valmistella hankintaohjetta, mutta ohje ei ole edennyt luonnosvaihetta pidemmälle. Valtiokonttorilla on
hankintaohje IT-han-kinnoille ja yleishankintaohje on valmistumassa.
VEROHALLINNON SYSTEEMITYÖN JA
ATK-KONSULTOINTIPALVELUJEN HANKINNAT (tarkastuskertomuksen 49/2003
jälkiseurantaraportti 16.2.2005)
Tarkastus on kohdistunut verohallinnon
systeemityö- ja atk-konsultointipalvelujen
hankintaprosesseihin hankintalainsäädännön näkökulmasta. Tarkastuksessa havaittiin, että valtaosa verohallinnon systeemityön ja atk-konsultointipalvelujen hankinnoista oli tehty kilpailuttamatta niitä hankintalain edellyttämällä tavalla. Verohallitus on
tarkastuksen johdosta kilpailuttanut kaiken
ICT-konsulttitoimintansa. Lisäksi Verohallitus on laatinut 1.10.2002 ICT-hankintaprosessin kuvauksen, joka on otettu välittömästi käyttöön kaikissa ICT-hankinnoissa sekä
27.2.2003 hankintaohjesäännön, joka koskee koko verohallintoa.
Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota
myös Verohallituksen ja Tietokarhu Oy:n väliseen osakas- ja palvelusopimukseen liittyviin järjestelyihin. Tilanne todettiin voimassaolevan lainsäädännön puitteissa epäselväksi. Hankintalakitoimikunnassa on käsitelty muun muassa neuvottelumenettelyä ja
niin sanottua in house -järjestelyä. Uusi hankintalainsäädäntö ei ollut jälkitarkastushetkellä astunut voimaan, mutta EY-tuomiois-

vin mukaista. Nykyinen palvelusopimus on
voimassa vuoden 2005 loppuun.
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4.9 Opetusministeriön hallinnonala
Opetusministeriön hallinnonalalla on minis-

rusteesta olla selkeästi maininta momenttien

teriön lisäksi 26 tilivirastoa, joista yliopisto-

päätösosan perusteluissa.

ja on 20.
Opetusministeriötä on huomautettu myös
Kielteinen laillisuuskannanotto sisältyy 11

maksullisen toiminnan hintatuen budjetoin-

tiliviraston tilintarkastuskertomukseen (lii-

nista. Hintatukea on kahdessa tapaukses-

te). Syinä olivat lähinnä puutteet maksulli-

sa budjetoitu maksulliselle toiminnalle, joka

sen toiminnan kannattavuudesta esitetyis-

muodostuu lähes kokonaan julkisoikeudelli-

sä tiedoissa ja talousarvion vastainen määrä-

sista suoritteista. Maksuperustelain mukaan

rahan käyttö. Ilmoitusvelvollisuus asetettiin

hintatukimenettelyä voidaan käyttää vain lii-

kahdeksalle tilivirastolle (liite). Ilmoitusvel-

ketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden

vollisuudet koskivat pääosin sisäisen valvon-

hintojen alentamiseen.

nan ja tuloksellisuuden laskentatoimen kehittämistä.

KANSANOPISTOJÄRJESTELMÄ (tarkastuskertomus on julkaistu 23.9.2004 numerol-

Tarkastusviraston arvion mukaan opetus-

la 81/2004)

ministeriö ei ole asettanut hallinnonalansa tilivirastoille riittäviä taloudellisuustavoitteita

Tarkastuksessa arvioitiin kansanopistojen

eikä myöskään näitä korvaavia kustannusta-

toimintaa, sen tavoitteita ja siihen kohdis-

voitteita. Tilinpäätöksessään oikeat ja riittä-

tunutta ohjausta. Tarkastusviraston mukaan

vät taloudellisuutta koskevat tiedot esitti 25

nykyistä kehitystä, jossa kansanopistojen

tilivirastoa, joista yliopistoja oli 20. Yliopis-

perustoiminta eli vapaan sivistystyön kou-

tojen osalta todettiin kuitenkin, että tulok-

lutus vähenee, ei voida pitää oikeansuuntai-

sellisuuden laskentatointa tulee vielä kehit-

sena. Tämä tulisi huomioida järjestelmää ja

tää erityisesti työkustannusten kohdentami-

sen ohjausta ja rahoitusta kehitettäessä. Esi-

sen osalta. Opetusministeriön ja Opetushalli-

merkiksi kansanopistoihin kohdistuva val-

tuksen esittämiä tietoja ei ole pidetty kaikilta

tionosuusjärjestelmä tulisi arvioida uudel-

osin oikeina ja riittävinä.

leen.

Opetusministeriön tulee selkeyttää budje-

Kansanopistojen tehtävät ja tavoitteet sekä

tointia harkinnanvaraisista valtionavustuk-

suhde muuhun koulutusjärjestelmään tulisi

sista aiheutuvien menojen varainhoitovuo-

määritellä säännöstasolla nykyistä tarkem-

delle kohdentamisen osalta. Mikäli nämä

min, jotta ne voisivat tulevaisuudessakin säi-

menot on muiden kuin valtuusmenettelyyn

lyttää omaleimaisen toimintaprofiilinsa. Täl-

liittyvien menojen osalta tarkoitus kohden-

lä hetkellä opistojen toimintaa ohjaavat useat

taa varainhoitovuodelle muulla kuin myön-

eri lait. Toimintaa ohjaavien säännösten eri-

töpäätösperusteella, tulisi kohdentamispe-

laisuudesta on muun muassa seurannut opiskelumaksujen erilaistuminen.
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Tarkastuksessa pidettiin puutteena, ettei

rahan myöntökriteerit, noudatettavat menet-

vapaan sivistystyön oppilaitoksilla ole yhte-

telytavat sekä avustuksen myöntöprosessiin

näistä toimintastrategiaa. Opetusministeriön

liittyvät valtionavustuslain tulkintatilanteet.

tulisi selvittää mahdollisuuksia tällaisen stra-

Lisäksi tuomalla esiin myönteisten avustus-

tegiatyön käynnistämiseksi. Erityisen selvit-

päätösten perustelut voitaisiin varmistaa

telyn kohteeksi pitäisi ottaa mahdollisuudet

avustusten kohdentumista käyttötarkoituk-

yhdistää kansalaisopistoja ja kansanopisto-

sensa mukaisesti yhteiskunnallisesti hyödyl-

ja.

lisiin toimintoihin tai hankkeisiin.

Suomessa on yhteensä 91 kansanopistoa.
Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuon-

Opetusministeriön hallinnonalalla ratkais-

na 2002 noin 130 miljoonaa euroa, josta val-

taan vuosittain noin 13 000 valtionavustusha-

tion välittömän rahoituksen osuudeksi on ar-

kemusta, joiden yhteismäärä on yli 300 mil-

vioitu tarkastuksessa 74 miljoonaa euroa eli

joonaa euroa.

57 prosenttia.
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN (tarVALTIONAVUSTUSLAIN

OHJAUSVAI-

KUTUS (tarkastuskertomus on julkaistu

kastuskertomus on julkaistu 11.4.2005 numerolla 94/2005)

24.11.2004 numerolla 88/2004)
Opetusministeriö

tukee

valtakunnalli-

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia koske-

sia nuorisojärjestöjä, nuorisotyön palvelu-

va valtionavustuslaki tuli voimaan 1.9.2001.

järjestöjä sekä nuorisotyötä tekeviä järjes-

Lain tavoitteena oli yhtenäistää valtionavus-

töjä yleisavustuksilla ja erityisavustuksil-

tusten myöntämisen perusteita ja menette-

la. Vuonna 2004 nuorisotoiminnan tukemi-

lytapoja. Tarkastuksessa arvioitiin valtion-

seen tarkoitetut yleisavustukset olivat 10,5

avustuslain ohjausvaikutusta opetusministe-

miljoonaa ja erityisavustukset hieman alle 2

riön hallinnonalalla.

miljoonaa euroa.

Tarkastuksen perusteella laki on paranta-

Tarkastuksen perusteella nuorisotyölakiin

nut virkamiesten valmiuksia arvioida oman

sisältyvä yleisavustusten tulosperusteisuus

toimintansa vaatimuksia. Se on kuitenkin

on muuttanut avustusjärjestelmää vain vä-

muuttanut avustusten myöntökäytäntöjä

hän. Tulosperusteet on määritelty niin yleis-

opetusministeriön hallinnonalalla vain vä-

luonteisesti, että tulosarviointia ei ole voitu

hän. Tämä johtuu osittain siitä, että eräät

soveltaa kattavasti avustusten myöntämises-

lain vaatimukset eivät koske hallinnonalal-

sä. Tarkastusviraston mukaan aito tulosarvi-

la myönnettäviä avustuksia.

ointi edellyttää avustusvalmistelussa käytettävän järjestöryhmittelyn uudelleenarvioin-

Lain ohjausvaikutusta on heikentänyt myös

tia. Lisäksi julkilausutut arviointikriteerit ja

se, ettei hallinnonalalla ole laadittu yhtenäi-

selkeämpi raportointi parantaisivat huomat-

siä menettelytapaohjeita valtionavustusten

tavasti avustusjärjestelmän ennakoitavuutta

myöntämisestä, vaan käytännöt ovat vaih-

ja johdonmukaisuutta.

delleet yksiköittäin. Opetusministeriön tulisi laatia kutakin avustusjärjestelmää varten

Epäselvä työnjako opetusministeriön ja

kirjalliset ohjeet, joissa määritellään määrä-

yleisavustuksia valmistelevan toimikunnan
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välillä on osittain heikentänyt nuorisotoi-

tamista sitovalla tavalla, eikä mahdollista riit-

minnan avustusjärjestelmän läpinäkyvyyttä

tävää valvontaa opetusministeriön taholta.

ja toimivuutta. Kumpikaan taho ei ole ottanut selkeää vastuuta järjestelmän puutteiden

Uudenlaisen rahoitusjärjestelmän luomi-

korjaamisesta ja järjestöjen tuloksellisuuden

nen kannustusrahaa varten ei ole tarkas-

arvioinnista.

tusviraston mukaan ollut perusteltua. Mikäli kannustusrahaohjelmaa jatketaan, tulisi

Avustusjärjestelmän tavoitteena on nuor-

kannustusraha myöntää kohdennettuna val-

ten kasvua ja kansalaisvalmiuksia vahvis-

tionavustuksena. Tällöin vältyttäisiin useim-

tavan kansalaistoiminnan edistäminen. Tar-

milta yleiskatteisen valtionosuusrahoituksen

kastusviraston arvion mukaan valtionavus-

asianmukaisen kohdentumiseen ja valvon-

tusten korkea osuus nuorisojärjestöjen rahoi-

taan liittyviltä riskeiltä. Julkisessa rahoituk-

tuksessa saattaa kuitenkin toimia jopa kan-

sessa tulee yleensäkin pyrkiä mahdollisim-

salaistoimintaa passivoivana tekijänä. Avus-

man yksinkertaisiin ja vakiintuneisiin käy-

tusjärjestelmässä tulisi huomioida järjestö-

täntöihin sekä selkeään rahoitusjärjestelmi-

jen mahdollisuudet muuhun kuin julkiseen

en kokonaisuuteen.

rahoitukseen.
YLIOPISTOJEN HANKINTATOIMI (tarkasAMMATILLISEN KOULUTUKSEN KAN-

tuskertomuksen 32/2002 jälkiseurantara-

NUSTUSRAHA (tarkastuskertomus on jul-

portti 9.8.2004)

kaistu 30.5.2005 numerolla 103/2005)
Tarkastuksessa selvitettiin hankintalainsääOpetusministeriö on myöntänyt vuosina

dännön noudattamista sekä hankintojen oh-

2003–2005 ammatillisen koulutuksen jär-

jeistusta ja organisointia neljässä yliopistos-

jestäjille kannustusrahaa sellaisia toimenpi-

sa: Helsingin kauppakorkeakoulussa, Joen-

teitä varten, joilla pyritään lisäämään eräi-

suun yliopistossa, Turun kauppakorkeakou-

den koulutusalojen vetovoimaisuutta ja vai-

lussa sekä Vaasan yliopistossa. Yksityiskoh-

kuttavuutta. Vuonna 2005 kannustusrahana

taisen tarkastuksen kohteena olivat paina-

myönnetyn rahoituksen määrä oli noin 17,0

tus-, puhelinliikenne- ja siivouspalvelujen

miljoonaa euroa. Tarkastuksen perusteella

hankinnat.

kannustusrahalla on pystytty parantamaan
koulutuksen vaikuttavuutta, lisäämään tuet-

Tarkastuksen perusteella hankintojen oh-

tujen koulutusalojen opiskelijamääriä sekä

jeistuksessa ja organisoinnissa oli puutteita.

nostamaan niiden valmistumisprosenttia.

Myös hankintalainsäädännön noudattaminen oli puutteellista kaikissa tarkastetuissa

Kannustusrahan rahoitusjärjestelmään si-

yliopistoissa. Hankintoja ei ollut monissa ta-

sältyy kuitenkin useita rahoituksen ohjauk-

pauksissa kilpailutettu ollenkaan tai kilpai-

seen, asianmukaiseen kohdentumiseen ja

lua ei ollut toteutettu säännösten edellyttä-

valvontaan liittyviä riskejä. Kannustusraha

mällä tavalla. Yliopistot tekivät hankinto-

on ainoa opetustoimen rahoitusjärjestelmä,

ja monilta eri toimittajilta ja pienissä erissä,

joka perustuu valtionosuuden yksikköhin-

jolloin hankintoihin liittyvät prosessikustan-

nan harkinnanvaraiseen korottamiseen. Jär-

nukset ovat suuremmat kuin hankintoja kes-

jestelmä ei mahdollista rahoituksen kohden-

kittämällä. Opetusministeriön hallinnonalal-
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ta puuttui hankintatoimintaa ohjaava han-

hankintalajeista painatuspalveluiden kilpai-

kintastrategia.

luttamista oli myös tehostettu. Sen sijaan puhelinliikennepalvelujen kilpailuttamisessa

Jälkitarkastuksessa havaittiin, että yli-

oli edelleen puutteita kahdessa yliopistossa.

opistot olivat parantaneet hankintatoimen

Hallinnonalan hankintastrategian valmistelu

ohjaustaan. Tarkastuksen kohteena olleista

oli käynnissä opetusministeriössä.

72

4.10 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriön hallin-

Tarkastuksen perusteella kaikki ohjelman

nonalalla on ministeriön lisäksi kahdeksan

tavoitteet eivät ole saavutettavissa ohjelmas-

tilivirastoa.

sa käytetyillä keinoilla. Osa ohjelman tavoitteista onkin enemmän toivottuja asiaintiloja

Tilintarkastuskertomusten huomautuk-

tai ennusteita kuin todellisia tavoitteita. Oh-

set johtivat kielteiseen laillisuuskannanot-

jelmassa olisi pitänyt selkeämmin yhdistää

toon kolmessa tilivirastossa (liite). Kieltei-

tavoitteet, keinot ja tarvittavat resurssit toi-

set laillisuuskannanotot aiheutuivat määrä-

siinsa. Edes jälkikäteen ei ole selvitettävissä

rahan käyttämisestä talousarvion vastaises-

paljonko eri hallinnonalat ovat panostaneet

ti ja maksullisen toiminnan kannattavuuden

ohjelman toteuttamiseen.

seurannan puutteista. Ilmoitusvelvollisuus
asetettiin kolmelle tilivirastolle. Ilmoitusvel-

Myös ohjelman työllisyysvaikutukset on

vollisuuden syinä olivat maksullisen toimin-

yliarvioitu. Arviot ovat perustuneet pitkälti

nan alijäämäisyys sekä tuloksellisuuden las-

tavoiteltuun hakkuumäärän kasvuun ja puu-

kentatoimen ja sisäisen valvonnan puutteet

tuoteteollisuuden vientiarvon kasvuun, jois-

(liite).

ta kumpikaan ei ole kehittynyt tavoitteiden
mukaisesti. Tarkastusviraston arvion mu-

Tarkastusvirasto on arvioinut ministeriön

kaan ohjelmalla olisi toteutuessaan positiivi-

hyväksyneen riittävät taloudellisuutta kos-

sia työllisyysvaikutuksia metsäsektoriin, jos-

kevat tavoitteet ainoastaan Maanmittauslai-

kin vaikutukset olisivat todennäköisesti pie-

tokselle. Oikeat ja riittävät taloudellisuustie-

nempiä kuin ohjelmassa on esitetty.

dot tilinpäätöksessään esitti viisi tilivirastoa.
Puutteellisina pidettiin ministeriön, Eläinlää-

Metsäohjelman pääasiallinen merkitys on

kintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen, Kas-

tarkastuksen perusteella siinä, että valtio on

vintuotannon tarkastuskeskuksen ja Metsän-

sen myötä tehnyt lisäpanostuksia metsätalo-

tutkimuslaitoksen esittämiä tietoja.

uteen ja osin myös luonnonsuojeluun. Ohjelman ansiosta hallinnonalojen välinen yhteis-

KANSALLISEN METSÄOHJELMAN TOI-

työ on lisääntynyt ja metsiä koskevat asiat on

MEENPANO (tarkastuskertomus on julkais-

alettu nähdä metsätalouden ja luonnonsuoje-

tu 27.12.2005 numerolla 90/2004)

lun osalta yhtenä kokonaisuutena.

Kansallinen metsäohjelma 2010 on poikki-

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON TU-

hallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on

KEMINEN (tarkastuskertomus on julkaistu

kestävän kehityksen tukeminen. Ohjelmalla

29.12.2005 numerolla 91/2004)

pyritään pääasiassa kotimaisen puun käytön
lisäämiseen metsäteollisuudessa ja energi-

Valtio kompensoi luonnonmukaisen tuotan-

antuotannossa, puutuoteteollisuuden vien-

non tuella viljelijöille luomutuotannon pie-

tiarvon kasvattamiseen sekä metsien suotui-

nemmistä sadoista johtuvia tulonmenetyk-

san suojelun tason saavuttamiseen.

siä. Vuonna 2002 tukea maksettiin lähes 17

73

miljoonaa euroa. Tarkastuksessa selvitettiin

kannan säätelyjärjestelmällä ei saavuteta

valtion tuen toimivuutta ja tavoitteiden aset-

sille asetettuja tavoitteita. Järjestelmä takaa

telua.

hirvikannan säilymisen, mutta johtaa suuriin
kannan vaihteluihin ja ajoittain liian suureen

Luomutuotannon tukemisella tähdätään

hirvikantaan. Tulosohjauksen väljyys on joh-

luomuviljellyn peltopinta-alan lisäämiseen,

tanut eri riistanhoitopiireissä erilaisiin lop-

kuluttajien kysynnän tyydyttämiseen sekä

putuloksiin hirvikannan koon suhteen. Maa-

ympäristön tilan parantumiseen. Näitä tavoit-

ja metsätalousministeriön tulisi aktiivisem-

teita ei ole pystytty kovin tehokkaasti edistä-

malla tulosohjauksella pyrkiä saavuttamaan

mään luomutukien avulla. Vaikka luonnon-

koko maassa kestävä minimihirvikanta.

mukaisessa tuotannossa oli vuoden 2003 lo-

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohja-

pussa 7,2 prosenttia kokonaispeltoalasta, on

uksen tulisi perustua taloudelliseen laskel-

luomuelintarvikkeiden osuus edelleen vain

maan hirven merkityksestä. Optimaalisen

noin prosentti elintarvikkeiden kokonais-

hirvikannan määrittelyssä tarvittaisiin ko-

markkinoista. Tarkastusviraston mukaan tu-

koavaa yhteiskuntataloudellista tutkimus-

kia hallinnoivan maa- ja metsätalousminis-

ta. Hirvikannan säätelyjärjestelmän jousta-

teriön tulisi tarkentaa luonnonmukaisen tuo-

vuuden lisäämiseksi ministeriön tulisi sel-

tannon tukemisen tavoitteita ja keinoja niihin

vittää, miten pyyntilupapäätöksiä voitaisiin

vastaamiseksi. Lisäksi luonnonmukaisen tuo-

tehdä joustavammin myöhemmin syksyllä.

tantotavan ympäristövaikutuksia koskevaa

Hirvikannan säätelyssä tarvittava pyyntitie-

tutkimustietoa tarvitaan nykyistä enemmän.

to sekä tiedot liikenne- ja metsävahingoista tulisi koota yhteen paikkaan metsästyk-

Entistä suurempi osuus luonnonmukaisesti
tuotetusta sadosta tulisi saada luomuna koti-

sen suunnittelun ja kohdentamisen parantamiseksi.

maisille kuluttajille asti. Suuri osa luonnonmukaisesti tuotetusta sadosta päätyy nykyi-

Liikenteen hirvionnettomuuksista aiheu-

sellään myytäväksi tavanomaisena tuotan-

tuu yhteiskunnalle vuosittain yli sadan mil-

tona tai viedään ulkomaille. Tämän luomui-

joonan euron kustannukset. Koko yhteiskun-

suuden katoamisen yleisyyttä tulisi selvittää

nan näkökulmasta hirven kustannushyöty-

säännöllisin seurannoin.

analyysi on viime vuosien korkeilla hirvikannoilla ollut negatiivinen. Kestävän mi-

Maa- ja metsätalousministeriön tulisi myös

nimihirvikannan saavuttaminen ratkaisisi

selventää, onko luomutuotannon tuen tarkoi-

pääosan hirvivahinkojen korvausongelmis-

tus olla viljelijälle alkuvaiheen väliaikainen

ta, koska vahinkojen määrä pysyisi nykyis-

tuki, jolla saadaan aikaan toimivat markki-

tä vähäisempänä.

narakenteet, vai jatketaanko erityistukea pysyvästi.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
LUONNONVARASTRATEGIA JA POROTA-

HIRVIKANNAN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ

LOUS (tarkastuskertomuksen 31/2002 jälki-

(tarkastuskertomus on julkaistu 23.5.2005

seurantaraportti 2.3.2005)

numerolla 100/2005)
Tarkastuksessa arvioitiin maa- ja metsätaTarkastuksen perusteella nykyisellä hirvi-

lousministeriön luonnonvarastrategian to-
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teutumista porotaloudessa. Keskeinen tulos

Jälkiseurannassa todettiin, että RKTL:n ra-

oli, että poroelinkeinon taloudelliset seikat

portointi oli vuoden 2003 tietojen perusteella

nähdään usein tärkeämpinä kuin luonnon-

kehittynyt sekä tietojen oikeellisuuden että

varoihin liittyvät kysymykset. Porojen mää-

riittävyyden osalta. Toiminnan onnistumisen

rä on selvästi suurempi kuin luonnonvaro-

arviointi ja kustannusten esittäminen ovat

jen, ennen muuta jäkälien, kestävä käyttö

myös parantuneet. Myönteistä kehitystä on

edellyttäisi.

tapahtunut monilta osin. Jäljelle jääneet ongelmat liittyvät pitkälti tutkimustoiminnan

Tarkastuksen jälkeen tehdyissä lisäsel-

pitkäjänteiseen luonteeseen ja siihen, että

vityksissä kävi ilmi, että todellinen porojen

tutkimustoiminnan tuloksellisuus on usein

määrä saattaa olla jopa kymmeniä prosent-

riippuvainen usean toimijatahon yhteistoi-

teja suurempi kuin tilastoitu määrä. Suurim-

minnasta.

massa sallitussa porojen määrässä ei ole tarkastuksen jälkeen tehty muutoksia, mutta

MAATALOUSTUEN TAVOITTEET JA VAI-

ministeriö on ryhtynyt selvittämään poroluet-

KUTUKSET (tarkastuskertomuksen 37/2002

teloiden oikeellisuutta ja porotalouden tuki-

jälkiseurantaraportti 11.10.2004)

en vaikutuksia elinkeinoon.
Tarkastuksessa arvioitiin maatalouden tuloRIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUS-

tuen tavoitteita ja vaikutuksia sekä tuen ta-

LAITOKSEN TULOKSELLISUUSRAPOR-

lousarvioperustelujen informatiivisuutta. Ta-

TOINTI (tarkastuskertomuksen 21/2002 jäl-

lousarvioperustelut havaittiin tietosisällöl-

kiseurantaraportti 24.11.2004)

tään riittämättömiksi. Maataloustulolaskelmista ei voi päätellä tilojen kannattavuutta,

Tarkastus kohdistui Riista- ja kalatalouden

sillä tiedot työ- ja pääomapanoksista puut-

tutkimuslaitoksen (RKTL) tuloksellisuusra-

tuvat. Tarkastushavaintojen mukaan tulotu-

portointiin vuosina 1999–2001. Tarkastuk-

ki on parantanut tilojen kannattavuutta epä-

sen perusteella RKTL oli hoitanut raportoin-

tasapuolisesti niin, että sika- ja viljatilat ovat

nin vallitsevien ohjeiden mukaisesti. Tulok-

hyötyneet tuesta enemmän kuin maitotilat.

sellisuusraportointi oli pääosin luotettavaa ja

Tulotasotavoitteen saavuttamista ei pystyt-

riittävää. Tulostavoitteiden esittämisessä oli

ty arvioimaan tavoitteen epämääräisyyden

tarkastuksen perusteella kuitenkin paran-

vuoksi.

tamisen varaa. Valtaosa tavoitteista oli toimintaa kuvaavia ja niiden välinen hierarkia

Tarkastus on johtanut siihen, että talousar-

oli osin epäselvä. Toiminnassa onnistumisen

vioesityksessä mainittuja maatalouden tulo-

arviointi sekä RKTL:n että maa- ja metsäta-

tuen tavoitteita on vaihdettu. Nyt tavoittee-

lousministeriön toimintakertomuksissa oli

na on tuottavuuden parantaminen.

vähäistä. Myös tieto toiminnan ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten välisestä yhteydestä oli sangen vähäinen.
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4.11 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

Tarkastuksen perusteella tutkimustie-

nonalalla on ministeriön lisäksi seitsemän ti-

toa hyödynnetään laajasti kaikilla liikenne-

livirastoa.

ja viestintäministeriön tehtäväalueilla sekä
lainvalmistelussa että muussa toiminnassa.

Tilintarkastuskertomusten huomautukset

Tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat va-

johtivat kielteiseen laillisuuskannanottoon

kiintunut osa ministeriön toimintaa ja hallin-

kahdessa tilivirastossa (liite). Kielteiset lail-

nonalan toiminnan suunnittelu perustuu pit-

lisuuskannanotot koskivat valtuuksien seu-

kälti niistä saataviin tietoihin.

rannan järjestämistä sekä määrärahan talousarvion vastaista käyttöä. Ilmoitusvelvolli-

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on lisän-

suus asetettiin neljälle tilivirastolle. Ilmoitus-

nyt yhteistyötä sekä liikenne- ja viestintämi-

velvollisuudet koskivat edellä mainittujen li-

nisteriön eri yksiköiden välillä että toisten mi-

säksi kustannuslaskennan ja sisäisen valvon-

nisteriöiden kanssa. Lisäksi toiminta on edis-

nan kehittämistä (liite).

tänyt verkostoitumista julkisen ja yksityisen
sektorin välillä. Ministeriö on erityisesti pyr-

Taloudellisuutta koskevat tulostavoitteet

kinyt lisäämään kansainvälisen tutkimustie-

ministeriö oli asettanut kahdelle tilivirastol-

don tuntemustaan osallistumalla Euroopan-

le. Neljä tilivirastoa esitti tilinpäätöksessään

ja maailmanlaajuisiin tutkimusohjelmiin.

tältä osin oikeat ja riittävät tiedot. Ministeriön, Tiehallinnon, Viestintäviraston ja Rata-

Tarkastusviraston mukaan liikenne- ja

hallintokeskuksen esittämiä taloudellisuutta

viestintäministeriön tulisi saattaa kaikki ul-

koskevia tietoja ei tarkastuksessa pidetty oi-

kopuolinen tutkimus- ja kehittämistoimin-

keina ja riittävinä.

ta tarjouskilpailun piiriin. Kilpailuttamista
edellyttävä kynnysarvo on ministeriössä ol-

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

lut melko korkea, vaikka ulkopuolisilla toi-

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖS-

mijoilla teetetyt tutkimushankkeet onkin py-

SÄ (tarkastuskertomus on julkaistu 4.10.2004

ritty pääsääntöisesti kilpailuttamaan.

numerolla 86/2004)
RESURSSIEN KÄYTÖN TUOTTAVUUDEN
Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu

HALLINTA (tarkastuskertomus on julkaistu

vuosittain yhteensä noin 250 tutkimusoh-

19.10.2004 numerolla 84/2004)

jelmaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
määräraha on ministeriössä 7–8 miljoonaa

Yksi keskeisimmistä tavoitteista valtionhal-

euroa ja koko hallinnonalalla yli 20 miljoo-

linnon kehittämisessä on ollut valtion meno-

naa euroa vuosittain. Tutkimus- ja kehittä-

jen kasvun leikkaaminen ohjausjärjestelmiä

mistoiminta teetetään pääasiassa ulkopuoli-

kehittämällä. Tarkastuksen perusteella ta-

silla toimijoilla.

voite on edelleen saavuttamatta ja yhtä ajankohtainen kuin ennenkin. Tarkastusviraston
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mukaan ensimmäinen askel tuottavuusajat-

RADANPIDON TALOUDELLISUUS JA RA-

telun tehostamiseksi virastoissa ja laitoksis-

TAVERKOLLA TAPAHTUVA KILPAILU (tar-

sa olisi laskentatoimen kehittäminen niin,

kastuskertomuksen 27/2002 jälkiseurantara-

että resurssien määrää ja tuottavuutta sekä

portti 5.4.2005)

johdon osaamista voitaisiin sen avulla tehokkaasti valvoa.

Tarkastuksessa selvitettiin Ratahallintokeskuksen rataverkkoon kohdistuvia investoin-

Tarkastuksessa käytettiin esimerkkiviras-

teja ja töiden tilaamista ja omaisuuden hal-

tona Ilmatieteen laitosta, joka on virastojen ja

lintaa taloudellisesta näkökulmasta. Kes-

laitosten vallitsevasta linjasta poiketen erityi-

keistä tarkastelussa oli kilpailutuksen on-

sesti panostanut kustannuslaskennan järjes-

nistuminen. Toisena tarkastuskysymyksenä

tämiseen. Ilmatieteen laitoksen laskentatoi-

selvitettiin eri viranomaistahojen valmiutta

men tuottamien tietojen perusteella on voi-

ja roolia rataverkolla mahdollisesti tulevai-

tu tarkastella, millä vastuualueilla, mihin toi-

suudessa tapahtuvassa kilpailussa.

mintoihin ja minkä lopputuotteiden aikaansaamiseen laitoksen resurssit kuluvat. Tar-

Tarkastuksessa todettiin, ettei Ratahallin-

kastusviraston arvion mukaan Ilmatieteen

tokeskuksella ollut kattavaa yhtenäistä kil-

laitoksessa olisi tietojen perusteella mahdol-

pailuttamista ja sen kehitystä koskevaa seu-

lista saada tuottavuus resurssien käytössä

rantajärjestelmää. Investoinnit suoritettiin

vastaamaan virallista tavoitetta.

edelleen suurelta osin ilman kilpailutusta.
Tulostavoitteisto ei myöskään ohjannut toi-

Valtionhallinnon siirtyessä tulosohjausjär-

minnan taloudellisuutta riittävästi. Kilpailu-

jestelmään tavoitteeksi asetettiin julkisen

tuksen piirissä olevan radanpidon toiminnan

palvelutuotannon tuottavuuden nousu ja ver-

osuus on kasvanut edelleen. Toiminnan talo-

tailukelpoisuus yksityisen palvelutuotannon

udellisuutta edistävä tulostavoitteisto ja seu-

tuottavuuskehityksen kanssa. Tavoitteen to-

ranta eivät ole kehittyneet siten kuin tarkas-

teuttaminen ei ole onnistunut. Ilmatieteen

tuskertomuksessa esitettiin. Kilpailutuksen

laitoksen esimerkki osoittaa, että tuottavuu-

esteenä olevia tekijöitä ei ole merkittäväs-

den hallintaan tarvittavat valmiudet voidaan

ti pystytty poistamaan. Markkinat ovat mo-

saada aikaan myös virastoissa ja laitoksissa.

nilta osin varsin ohuet. Rataverkolla tapahtuva kilpailu on vähin erin toteutumassa EUlainsäädännön myötävaikutuksella ja viranomaistahot ovat varautumassa muutokseen.
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4.12 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-

virastosta oikeat ja riittävät taloudellisuustie-

nonalalla on ministeriön lisäksi 27 tiliviras-

dot esitti 11 tilivirastoa. Ministeriön ja Ener-

toa, joista 15 on työvoima- ja elinkeinokes-

giamarkkinaviraston esittämiä taloudelli-

kuksia.

suustietoja ei pidetty oikeina ja riittävinä.

Tilintarkastuskertomuksiin sisältyneet huo-

VALTION ERITYISRAHOITUSTOIMINTA

mautukset johtivat kielteiseen laillisuuskan-

(tarkastuskertomuksen 38/2002 jälkiseuran-

nanottoon seitsemässä työvoima- ja elinkei-

taraportti 30.11.2004)

nokeskuksessa ja yhdessä muussa tilivirastossa (liite). Työvoima- ja elinkeinokeskusten

Tarkastuksessa arvioitiin kauppa- ja teolli-

osalta syynä olivat lähinnä puutteet hintatue-

suusministeriön hallinnoimien Finnvera Oyj:

tun maksullisen toiminnan kannattavuudesta

n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimin-

esitetyissä tiedoissa. Tämä toiminta on vuo-

taa. Tarkastuksessa todettiin, että Finnveran

den 2005 alusta muutettu erityislain mukai-

rahoitustoiminnan kohdistamista koskevaa

seksi toiminnaksi, joten siitä ei enää vuoden

lainsäädäntöä olisi toimialarajoitusten osal-

2005 tilinpäätöksessä tarvitse esittää maksu-

ta selkeytettävä ja yhtiön rahoituspäätösten

perustelain tarkoittamia kannattavuustietoja.

perusteluissa olisi kiinnitettävä täsmällisem-

Työvoima- ja elinkeinokeskusten tulokselli-

min huomiota laissa mainittuihin rahoituk-

suuden laskentatointa on viime vuosina ke-

sen myöntökriteereihin. Teollisuussijoituk-

hitetty, joten siinä ei todettu sellaisia puut-

sen sijoitusvauhti arvioitiin tarkastuksessa

teita, jotka olisivat johtaneet ilmoitusvelvol-

hitaaksi. Yhtiöillä todettiin olevan päällek-

lisuuteen. Ministeriölle annettu ilmoitusvel-

käistä toimintaa alueellisessa sijoitustoimin-

vollisuus koski ministeriön tuloksellisuuden

nassa sekä keskenään että Sitran kanssa.

laskentatoimen kehittämistä.
Jälkiseurannassa todettiin, että FinnveTaloudellisuutta koskevat tavoitteet minis-

ran rahoitustoimintaa koskevaa lainsäädän-

teriö oli asettanut kolmelle tilivirastolle. Työ-

töä oli selkeytetty. Jatkossa yhtiössä kiinni-

voima- ja elinkeinokeskuksilta puuttuivat ta-

tetään myös rahoituspäätösten perusteluis-

loudellisuustavoitteet ja muistakin tiliviras-

sa enemmän huomiota hankkeiden alueel-

toista vain Patentti- ja rekisterihallituksel-

liseen sijoittumiseen, rahoituksen vaikutta-

le, Geologian tutkimuskeskukselle ja Turva-

vuuteen ja yhtiön velvoitteeseen korjata ra-

tekniikan keskukselle oli asetettu taloudel-

hoitusmarkkinapuutteita. Teollisuussijoituk-

lisuustavoite.

sen sijoitusvauhti oli tarkastusajankohtaan
nähden parantunut. Ministeriö oli myös ryh-

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista neljä esitti tilinpäätöksessään taloudellisuudestaan oikeat ja riittävät tiedot. Muista 13 tili-

tynyt toimenpiteisiin yhtiöiden välisen päällekkäisen työn purkamiseksi.
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TEKESIN TUOTEKEHITYSRAHOITUS (tar-

ALUEELLISET KULJETUSTUET (tarkastus-

kastuskertomuksen 16/2000 jälkiseuranta-

kertomuksen 57/2003 jälkiseurantaraport-

raportti 18.5.2005)

ti 7.4.2005)

Tarkastus kohdistui pääosin Tekesin tuote-

Tarkastuksen kohteena olivat alueelliset kul-

kehitysrahoituksen hallinnointiin. Keskeisiä

jetustuet. Tarkastuksessa selvitettiin, mitä

tarkastuksen kohteita olivat tukipäätösten

vaikutuksia tukijärjestelmällä on tavoiteltu,

valmistelu, rahoituksen maksatus ja tulosten

mitä on saatu aikaan ja toimiiko järjestelmä

ja vaikutusten seuranta. Tarkastuksen yhte-

muutoin tarkoituksenmukaisesti. Tuen koh-

ydessä suoritettiin myös yrityskysely.

dentumista eri toimialoille ja yrityksille pidettiin tarkastuksessa tarkoituksenmukai-

Tarkastuksen perusteella Tekesin tuoteke-

sena.

hitysrahoitus tulisi liittää lähemmäksi muuta
yritystukijärjestelmää. Tukien todelliset vai-

Järjestelmän keskeisimpänä ongelmana

kutukset tulisi selvittää ja toteuttaa tukien

pidettiin sitä, että hallinto ei tunne kyllin hy-

systemaattinen jälkiseuranta. Tähän liitty-

vin etäisyydestä johtuvien lisäkustannusten

en tulisi kehittää hankeseurantakäytäntöä ja

suuruutta eikä tuen kustannuseroja tasaa-

ohjeistusta. Tukipäätösten valmisteluun tuli-

vaa vaikutusta. Ongelmana pidettiin myös

si panostaa tukien oikean kohdistumisen ta-

lain lyhyitä voimassaoloaikoja. Kehittämis-

kia ja tukien saamiseen liittyviä ehtoja ja pe-

ja selvittämistarvetta nähtiin tukialueen laa-

rusteita tulisi selkeyttää.

juudessa Pohjois-Savon osalta ja tukeen oikeuttavissa tuotteissa.

Tarkastus, siinä tehdyt havainnot ja toimenpide-ehdotukset omalta osaltaan tuki-

Kuljetustukilain muutoksella (1080/2003)

vat ja nopeuttivat Tekesissä meneillään ole-

on sittemmin jatkettu lain voimassaoloaikaa

via kehittämishankkeita tuotekehitysrahoi-

neljällä vuodella vuoden 2007 loppuun saak-

tuksen hallinnoinnin parantamiseksi. Mer-

ka ja Pohjois-Savo on lisätty tukialueeseen

kittävistä parannuksista mainittakoon Teke-

de minimi -ehdoin.

sin rahoittamien tutkimus- ja kehitysprojektien systemaattisen jälkiseurannan aloittaminen vuonna 2002 tarkastuskertomuksessa
esitetyn suosituksen mukaisesti.
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4.13 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on ministeriön lisäksi kuusi tilivirastoa.

Tarkastuksen perusteella alkoholivalvonta on toimeenpantu säädösten mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön strategises-

Tilintarkastuskertomuksiin sisältyneet huo-

sa suunnittelussa alkoholivalvonta on kui-

mautukset johtivat kielteiseen laillisuuskan-

tenkin jäänyt melko vähälle huomiolle. Toi-

nanottoon viidessä tilivirastossa (liite). Kiel-

minnan ohjauksen kannalta on ongelmallis-

teiset laillisuuskannanotot koskivat menojen

ta, että eri keinojen vaikuttavuuden arvioin-

varainhoitovuodelle kohdentamista, mak-

tia ja vertailua ei ole tehty. Sosiaali- ja ter-

sullisen toiminnan kannattavuuden seuran-

veysministeriön tulisi huolehtia, että alkoho-

taa sekä määrärahan talousarvion vastaista

livalvonnan eri keinojen vaikuttavuutta ar-

käyttöä. Ilmoitusvelvollisuuteen johtaneita

vioidaan ja että keinoja hyödynnetään par-

huomautuksia sisältyi yhden tiliviraston ti-

haalla mahdollisella tavalla.

lintarkastuskertomukseen (liite).
Vuosien 2004–2007 kansallisen alkohoTarkastusviraston arvion mukaan sosiaa-

liohjelman valmistumisen myötä tilanne on

li- ja terveysministeriö ei ole asettanut hal-

muuttunut hieman. Ministeriön tulosohjauk-

linnonalansa tilivirastoille riittäviä taloudelli-

sessa alkoholivalvonnalle on asetettu konk-

suutta koskevia tavoitteita. Oikeat ja riittävät

reettisia vaikuttavuustavoitteita ja Tuoteval-

tiedot taloudellisuudesta esittivät tilinpää-

vontakeskuksen tulossopimuksissa on ni-

töksissään Lääkelaitos, Sosiaali- ja terveys-

metty seurantaindikaattorit. Myös valvon-

alan tutkimuskeskus, Sosiaali- ja terveyden-

nan keinoja on viime aikoina pyritty moni-

huollon tuotevalvontakeskus, Säteilyturva-

puolistamaan.

keskus ja Vakuutusvalvontavirasto.
Tarkastusviraston arvion mukaan valvonALKOHOLIVALVONTA (tarkastuskertomus

nan tulosohjauksen edellytykset ovat paran-

on julkaistu 15.10.2004 numerolla 85/2004)

tuneet anniskelun ja vähittäismyynnin lupatehtävien siirryttyä lääninhallituksille vuo-

Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamien kus-

den 2005 alusta ja Tuotevalvontakeskuksen

tannusten arvioitiin vuonna 2001 olevan noin

roolin painotuttua ohjaus- ja asiantuntijateh-

550–700 miljoonaa euroa vuodessa. Annis-

täviin.

kelun ja vähittäismyynnin lupahallinnon ja
valvonnan kustannukset olivat vuonna 2002

YKSITYISTEN

3,6 miljoonaa euroa ja lupa- ja valvontamak-

VALVONTA (tarkastuskertomus on julkais-

SOSIAALIPALVELUJEN

suista saadut tulot 3,5 miljoonaa euroa. Al-

tu 27.5.2005 numerolla 101/2005)

koholivalvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen toi-

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat merkittävä

meenpano on hajautettu Tuotevalvontakes-

sosiaaliturvajärjestelmän osa. Vuonna 2002

kukselle ja kuudelle lääninhallitukselle.

kaikista sosiaalipalveluista tuotettiin yksityi-
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sesti noin neljännes. Yksityisten sosiaalipal-

siaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toi-

velujen kustannukset olivat tuolloin noin 1,2

mintaohjelma 2000–2003 (TATO) on ohjan-

miljardia euroa ja niiden palveluksessa työs-

nut kuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-

kenteli lähes 65 000 henkilöä.

jestämisessä. Keskeinen havainto oli, että
ohjelman suora vaikutus kuntien toimin-

Tarkastuksen perusteella nykyisellä val-

taan oli vähäinen. Suosituksena esitettiin,

vontajärjestelmällä voidaan pääosin varmis-

että ministeriön tulisi pyrkiä vahvistamaan

tua yksityisten sosiaalipalvelujen asianmu-

ohjelman käsittelyä kunnissa ja kytkemään

kaisuudesta. Kunnat pitävät melko kiinte-

ohjelma kiinteämmin kunnalliseen suunnit-

ästi yhteyttä palveluiden tuottajiin ja tunte-

teluun. Lisäksi ohjelman määrärahojen hal-

vat hyvin suurimmat yhteistyökumppaninsa.

linnointia, tiedotusta ja seurantaa tulisi ke-

Lääninhallitusten valvonta keskittyy erityi-

hittää. Valtion tulisi myös aiempaa enem-

sesti uusien lupien myöntämiseen sekä kan-

män tukea kuntien toimia ohjelman toteut-

teluiden ja valitusten hoitamiseen.

tamiseksi.

Valvonta ei kuitenkaan kata kaikkia pal-

Uusi, vuosille 2004–2007 annettu tavoite-

veluntuottajia ja sitä ei ole tehty kovin suun-

ja toimintaohjelma on sisällöltään ja laajuu-

nitelmallisesti tai järjestelmällisesti. Valvon-

deltaan samantyyppinen kuin vanha. Sosiaa-

talaki ja valvontakriteerit ovat tulkinnanva-

li- ja terveysministeriö ei ole ryhtynyt erityi-

raisia sekä lääninhallitusten ja kuntien työn-

siin toimiin sen tukemiseksi, että ohjelman

jako epäselvä. Valvonnassa kerättyä tietoa

käsittely kiinnittyisi aiempaa paremmin kun-

ei hyödynnetä riittävästi palvelujen kehit-

nan toiminnan suunnitteluun ja päätöksen-

tämisessä ja ohjauksessa. Lääninhallitusten

tekoon.

valvontaresurssit ovat valvottavien määrään
nähden melko vähäiset.

Uudella ohjelmakaudella kunnilla on selvästi paremmat mahdollisuudet saada rahal-

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi sel-

lista tukea suositusten toteuttamiseen, kos-

ventää kuntien ja lääninhallitusten välistä

ka talousarviossa on nykyisin huomattava

työnjakoa. Ministeriön ja lääninhallitusten

määräraha sosiaali- ja terveydenhuollon ke-

tulisi koota ja analysoida valvonnassa han-

hittämishankkeisiin. Ohjelma-asiakirjan pe-

kittua tietoa sekä hyödyntää sitä valvontajär-

rusteella kunnilla vaikuttaa olevan aiem-

jestelmän kehittämisessä nykyistä suunnitel-

paa paremmat mahdollisuudet myös asian-

mallisemmaksi. Myös valvonnan tietojärjes-

tuntija-apuun. Ohjelman hankerahoituksen

telmää tulisi kehittää niin, että se tukee val-

hallinnoinnissa on edistytty, kun avustusten

vontatiedon yhteenvetoa ja analyysia.

myöntämisestä, kriteereistä ja hakuajoista on
annettu ohjeet. Ohjelmasta tiedottaminen on

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TA-

uudella ohjelmakaudella pysynyt ennallaan

VOITE- JA TOIMINTAOHJELMA – OHJEL-

tai heikentynyt.

MAN TOTEUTUS JA VAIKUTUS KUNNISSA (tarkastuskertomuksen 40/2002 jälkiseurantaraportti 9.8.2004)
Tarkastuksessa selvitettiin, missä määrin so-
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LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRIAN

Jälkiseuranta vahvistaa tarkastushavain-

VALTIONAVUSTUSMENETTELY (tarkas-

toja, joiden mukaan kertaluonteiseksi tar-

tuskertomuksen 71/2004 jälkiseurantara-

koitettu lasten ja nuortenpsykiatrian valtion-

portti 31.5.2005)

avustus on toistuessaan kuutena perättäisenä varainhoitovuotena muuttunut pysyväk-

Tarkastuksessa selvitettiin lasten ja nuor-

si rahoituskeinoksi. Näiltä osin hyvän valti-

tenpsykiatriaan osoitetun määrärahan koh-

onapujärjestelmän tunnusmerkit vakaus ja

dentumista ja hakumenettelyä. Tarkastustu-

ennustettavuus eivät edelleenkään toteudu

losten mukaan lasten ja nuorten psykiatri-

tyydyttävällä tavalla. Harkinnanvaraista val-

an valtionavustusmenettely oli kohdennettu

tionapua voitaisiin kohdentaa ja valvoa hel-

asianmukaisesti ja sillä oli saatu aikaan ha-

pommin kuin laskennallista valtionosuut-

lutun kaltaisia vaikutuksia. Sen sijaan val-

ta. Kohdentamista ja suunnittelua on pyrit-

tioavustusmenettely todettiin työlääksi ja

ty tarkastuksen jälkeen tehostamaan, mut-

hakuaikataulun niveltyvän huonosti kuntien

ta avustuksen käytön valvonta on kuitenkin

ja kuntayhtymien toiminnan suunniteluun.

edelleen ollut vähäistä. Perusterveydenhuol-

Avustusten käytön valvontaa pidettiin riittä-

lon kustannustietojen saatavuudessa ei jälki-

mättömänä. Lisäksi perusterveydenhuollon

seurannassa havaittu parannusta.

kustannusten jakautumisesta ei ollut saatavissa kattavia tietoja.
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4.14 Työministeriön hallinnonala
Työministeriö toimii yhtenä tilivirastona. Mi-

Virallinen vaikuttavuusmittari, työttömien

nisteriöllä on kuitenkin ohjausvastuuta myös

enimmäismäärä kolme kuukautta koulutuk-

työvoima- ja elinkeinokeskuksien osalta.

sen jälkeen, on puutteellinen, eikä se kerro
koulutuksen nettovaikutuksesta työnsaan-

Työministeriön ilmoitusvelvollisuuden syy-

tiin. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuusseu-

nä olivat puutteet tuloksellisuuden laskenta-

rantaa tulisi parantaa niin, että siinä huomi-

toimen järjestelyissä (liite).

oitaisiin myös muut työllistymiseen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi ikä ja pohja-

Ministeriö ei ole asettanut toiminnalleen

koulutus. Työhallinnossa tulisi arvioida myös

taloudellisuustavoitteita tai näitä korvaavia

muiden työvoimakoulutuksen tavoitteiden,

kustannuksia koskevia tavoitteita eikä sen

kuten syrjäytymisen ehkäisyn toteutumista.

tilinpäätöksen katsottu sisältävän oikeita ja
riittäviä taloudellisuutta koskevia tietoja.

Työhallinto on viime vuosina pyrkinyt monin keinoin parantamaan työvoimakoulutuk-

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN

TYÖLLI-

sen vaikuttavuutta. Tarkastusviraston näke-

SYYSVAIKUTUKSET (tarkastuskertomus on

myksen mukaan toimet ovat olleet oikean-

julkaistu 9.5.2005 numerolla 97/2005)

suuntaisia ja niitä tulee edelleen jatkaa.

Työttömien ammatilliseen ja valmentavaan

SIVIILIPALVELUS (tarkastuskertomuksen

koulutukseen käytetään vuosittain yli 300

55/2003 jälkiseurantaraportti 25.1.2005)

miljoonaa euroa. Tarkastuksessa arvioitiin
ammatillisen työvoimakoulutuksen työlli-

Tarkastuksessa selvitettiin siviilipalveluk-

syysvaikutuksia työministeriön ylläpitämäs-

sen järjestämisen tuloksellisuutta, toimeen-

tä työnhakijarekisteristä poimitun aineiston

panon tarkoituksenmukaisuutta sekä sii-

perusteella.

hen liittyvän hallintomenettelyn asianmukaisuutta. Vuoden 2005 valtion talousarvi-

Tarkastuksen perusteella ammatillisen

oon on varattu noin 3,8 miljoonan euron ar-

työvoimakoulutuksen vaikutukset ovat ol-

viomäärä siviilipalveluksen toimeenpanosta

leet positiivisia, mutta hallitusohjelman työl-

aiheutuviin menoihin. Välilliset kustannuk-

lisyystavoitteisiin nähden melko vähäisiä.

set huomioiden siviilipalveluksesta aiheutu-

Arviolta pari tuhatta työtöntä saa vuosittain

vat kokonaismenot ovat arviolta noin 15 mil-

työpaikan työvoimakoulutuksen avulla. Kun

joonaa euroa.

muut työllistymiseen vaikuttavat tekijät huomioidaan, työvoimakoulutukseen osallistu-

Tarkastuksessa havaittiin muun muassa,

minen paransi henkilöiden työllistymisto-

että siviilipalveluksen toimeenpanon kus-

dennäköisyyttä vajaalla viidellä prosenttiyk-

tannusseuranta oli järjestetty puutteellises-

siköllä. Työvoimakoulutustoiminnan kustan-

ti. Siviilipalveluksen toimeenpanosta mak-

nukset yhtä uutta työllistynyttä kohti olivat

setun korvauksen täsmentämisen vuoksi toi-

vuonna 2002 noin 66 000 euroa.

meenpanon perustana ollut ostopalvelusopi-
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mus ei vastannut enää sopimuksen perusta-

donsaannista oli sovittu ministeriön ja toi-

na ollutta tarjousta. Myöskään ilman työpal-

meenpanosta vastaavan siviilipalveluskes-

velupaikkaa jääneiden siviilipalvelusmies-

kuksen omistajan kesken. Sen sijaan ilman

ten palvelua ei voitu katsoa järjestetyn yh-

työpalvelupaikkaa jääneiden siviilipalvelus-

teiskunnallisesti hyödyllisellä tavalla.

miesten määrässä ja heille osoitetuissa työtehtävissä ei ole tapahtunut myönteistä kehi-

Jälkiseuranta osoitti, että siviilipalveluk-

tystä. Tämän ongelman ratkaiseminen edel-

sen toimeenpanoa koskevan ostopalveluso-

lyttäisi merkittäviä siviilipalveluksen toi-

pimuksen täsmentämiskäytäntöä on tiuken-

meenpanoa koskevia rakenteellisia uudis-

nettu tarkastuksen johdosta. Myös toimeen-

tuksia.

panon kustannusseurantaa koskevasta tie-
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4.15 Ympäristöministeriön hallinnonala
Ympäristöministeriön hallinnonalalla on kol-

teutumisesta on raportoitu kattavasti. Hal-

me tilivirastoa, jotka ovat ministeriö, Suomen

linnonalan osuus tilinpäätöskertomuksessa

ympäristökeskus ja Asuntorahastovirasto.

noudattaa pääosin hyvin niitä ohjeita ja määräyksiä, joita sen laatimisesta on annettu. Ra-

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkas-

portoinnin suurimmat puutteet ovat yhteis-

tuskertomukseen sisältyneen kielteisen lail-

kunnallisen vaikuttavuuden ja kustannuste-

lisuuskannanoton syynä oli määrärahan ta-

hokkuuden suhteen kuvaamisessa sekä toi-

lousarvion vastainen käyttö.

mintaympäristön muutosten ja riskien analysoimisessa.

Ministeriö on hyväksynyt taloudellisuutta koskevia tulostavoitteita Asuntorahasto-

Hallinnonalan talousarvioesityksessä ja

virastolle ja Suomen ympäristökeskuksel-

tuloksellisuusraportoinnissa on huomioitu

le. Ministeriön ja hallinnonalan tilivirasto-

hallitusohjelman ja hallituksen strategiaoh-

jen todettiin esittävän oikeat ja riittävät talo-

jelmien painopistealueet. Myös ministeriön

udellisuutta koskevat tiedot. Ympäristökes-

omat strategia-asiakirjat ovat linjassa tavoit-

kusten kustannusraportoinnin pohjana ole-

teenasettelun kanssa. Hallinnonalan vuoden

vaa laskentamallia tulee kuitenkin kehittää

2004 talousarvioesityksen keskeisin puute on

vielä ympäristökeskusten välisestä palvelu-

se, että tavoitteenasettelu on paikoin hyvin

toiminnasta aiheutuvien kustannusten käsit-

yleisluontoista. Tämän vuoksi pääluokkata-

telyn osalta.

voitteiden konkretisoiminen momenttitasolle ei ole täysin onnistunutta ja tuloksellisuu-

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TULOKSEL-

den indikaattorien esittäminen on liian vä-

LISUUSRAPORTOINTI EDUSKUNNALLE

häistä. Hallinnonalan sisäisestä ja ulkoises-

VUODELTA 2004

ta tehokkuuden tasosta ei saa talousarvioesityksen perusteella selkeää kuvaa, koska ta-

Tarkastusvirasto on tarkastanut vuotta 2004

loudellisuuden ja tuottavuuden tavoitteet ja

koskevien tulostavoitteiden asettamista ja

indikaattorit ovat puutteellisia.

niistä eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksessa annettua raportointia ympäristöministeriön hallinnonalalla.

Hallinnonalan raportointi tilinpäätöskertomuksessa huomioi lähes kaikki talousarvioesityksessä asetetut tavoitteet. Tilinpäätös-

Tarkastusvirasto katsoo suorittamansa tar-

kertomuksen tuloksellisuuden kuvauksista

kastuksen perusteella, että tilinpäätöskerto-

voidaan olennaisimmilta osiltaan muodos-

mus vuodelta 2004 antaa keskeisiltä osiltaan

taa oikeansuuntainen käsitys asetettujen ta-

riittävän kuvan ympäristöministeriön hallin-

voitteiden saavuttamisesta ja toiminnan tu-

nonalan toiminnan tuloksellisuudesta ja yh-

loksellisuuden pääpiirteistä. Tiedot erityises-

teiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Talous-

ti hallinnonalan toimien yhteiskunnallisesta

arvioesityksessä asetettujen tavoitteiden to-

vaikuttavuudesta ovat kattavia.
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Hallinnonalan raportoinnissa on ongel-

sen perusteella laadultaan ja luotettavuu-

mallista se, miten laatia tarkoituksenmukai-

deltaan monin tavoin puutteellista ja kuvaa

sia tuloksellisuusindikaattoreita tavoitteille,

kuntalaisten asunnon tarpeita vajavaisesti.

jotka ovat hyvin laajoja ja monisäikeisiä. Vertailutietoja ei esitetä aivan kaikilla ministeri-

Myös asuntomarkkinatiedon hyödyntämi-

ön tulosalueilla. Raportoinnissa toimintaym-

nen asumisen tarjontatukien suuntaamises-

päristön kuvaukset ovat myös hyvin suppei-

sa on puutteellista, mikä johtuu ongelmista

ta, mikä ei ole perusteltua hallinnonalan toi-

tietojärjestelmän perusteissa, tiedon tuotta-

minnan luonteeseen nähden. Yleisesti tulos-

misen ohjauksessa ja tiedon tuottamisen me-

alueiden vaikuttavuudesta saa melko katta-

nettelyissä. Tämän vuoksi koko asuntomark-

van kuvan, mutta raportoinnissa on puuttei-

kinatiedon tuottamisen järjestelmä tulee ar-

ta kustannustehokkuuden ja kustannusvai-

vioida ja organisoida uudelleen. Koska tar-

kutusten analysoinnissa. Tulosten ja kustan-

jontatukien kysyntä on viime vuosina olen-

nusten suhteesta ei voi tehdä päätelmiä, kos-

naisesti laskenut, tiedon tuottamisen tavoit-

ka raportoinnissa ei käy tarpeeksi selkeästi

teita tulee harkita uudelleen ja asuntomark-

ilmi, minkä suuruisilla määrärahoilla tulok-

kinatiedon tarkoitusta selventää. Myös tar-

set on saavutettu.

jontatukien kohdentamista tukevan tietojärjestelmän perusteita tulee selkeyttää.

Hallinnonalan talousarvioesityksen tavoitteiden laajuutta on syytä tarkistaa ja asettaa

Asuntomarkkinatiedon hyödynnettävyyttä

ne sellaisiksi, että hallinnonalan on omal-

voitaisiin lisätä parantamalla sen suoraa yh-

la toiminnallaan mahdollista todella saavut-

teyttä asuntomarkkinoihin esimerkiksi ke-

taa ne. Tilinpäätösraportoinnissa ministeri-

hittämällä klusteriohjelmien ja asuntoasioi-

ön on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota

den neuvottelukunnan kaltaisia järjestely-

kustannustehokkuuden selvittämiseen sekä

jä. Jotta asuntomarkkinatieto kuvaisi nykyi-

tuottavuus- ja taloudellisuustietojen esittä-

siä asuntomarkkinoita jäsentyneemmin, seu-

miseen. Raportoinnissa toimintaympäristön

dullista yhteistoimintaa on lisättävä. Lisäksi

ja sen riskien kuvaamista on lisättävä. Hal-

kuntien ja valtion asuntopoliittiset suunnit-

linnonalan raportoinnissa vaikuttavuuden

telukierrokset tulisi sovittaa yhteen nykyis-

ja toiminnan tuloksellisuuden indikaattori-

tä tiiviimmin.

en kehittämistä on syytä jatkaa myös niiden
tulosalueiden osalta, joilla niitä ei jo esitetä
kattavasti.

Tarkastus kohdistui vuoden 2004 aravalaina- ja korkotukiosuuspäätösten valmisteluun
ja sitä koskevaan ohjaukseen. Asuntomark-

ASUNTOMARKKINATIEDON TUOTTAMI-

kinatiedon tuottamista tarkasteltiin kolmes-

NEN JA HYÖDYNTÄMINEN – KUNTIEN

satoista kunnassa. Eduskunnan asumisen

ASUNTOMARKKINASELVITYKSET ASU-

tarjontatuille vahvistama myöntämis- ja hy-

MISEN TARJONTATUKIEN SUUNTAA-

väksymisvaltuus oli vuonna 2004 noin tuhat

MISESSA (tarkastuskertomus on julkaistu

miljoonaa euroa.

30.5.2005 numerolla 104/2005)
ALUSTEN AIHEUTTAMA ITÄMEREN PIKuntien Valtion asuntorahaston ohjaamana

LAANTUMINEN – LOPULLINEN YHTEIS-

tuottama asuntomarkkinatieto on tarkastuk-

RAPORTTI ITÄMEREN ALUEEN MEREL-
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LISEN YMPÄRISTÖN SUOJELUA KOS-

ITÄMEREN SUOJELUSOPIMUKSEN TO-

KEVAN YLEISSOPIMUKSEN (HELSIN-

TEUTTAMINEN SUOMESSA (tarkastus-

GIN YLEISSOPIMUKSEN) TÄYTÄNTÖÖN-

kertomuksen 8/2001 jälkiseurantaraportti

PANOA KOSKEVASTA 2. ARVIOINNISTA

23.8.2004)

(selvitys on julkaistu 20.1.2005)
Itämeren suojelua koskevan Helsingin sopiHelsingin yleissopimus tehtiin vuonna 1974

muksen (HELCOM) toimeenpanoa käsitte-

ja sitä muutettiin vuonna 1992. Yleissopi-

levä tarkastus suoritettiin osana kansainvä-

muksen keskeisenä tavoitteena on Itäme-

listä rinnakkaistarkastusta. Tarkastuksessa

ren suojeleminen pilaantumiselta. Yleissopi-

selvitettiin Helsingin sopimuksen toteutta-

mus käsittää 38 artiklaa ja seitsemän liitet-

mista maalta tulevan kuormituksen alueella,

tä. Tehty arviointi osoitti, että eräät Helsin-

sopimusmääräysten ja suositusten merkitys-

gin yleissopimuksen säännökset ovat jossain

tä vesiensuojelun ohjausvälineenä sekä so-

määrin epäselviä, mikä saattaa aiheuttaa te-

pimuksen toteutusta alueellisen ympäristö-

hottomuutta kyseisten säännösten kansalli-

keskuksen näkökulmasta.

sessa toteuttamisessa.
Tarkastuksen perusteella suurin osa sopiEdellä mainittuun arviointiin osallistuneet

muksen sisältämistä vaatimuksista oli Suo-

ylimmät tarkastusviranomaiset toteavat, että

messa toteutettu, mutta käytännön toteutus

maat ovat yleensä ryhtyneet toimiin Helsin-

vaihteli toimialoittain. Tarkastusvirasto kat-

gin yleissopimuksen täytäntöön panemisek-

soi, että Helsingin sopimuksen käytäntöön

si. Suomi on toteuttanut valtaosan säännök-

soveltamista voitaisiin tehostaa muun muas-

sistä varsin tunnollisesti.

sa kartoittamalla ja priorisoimalla ympäristöministeriössä ne ongelma-alueet, joilla suosi-

Tarvetta parannuksiin on silti kaikissa

tusten toteuttamisessa on eniten puutteita.

maissa. Maiden on yhdessä ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin parantaakseen val-

Tarkastuksen jälkeen ympäristöministeriö

miuttaan estää pilaantumista ja ryhtyä nii-

on pyrkinyt tehostamaan alueellisten ympä-

den vaatimiin vastatoimiin.

ristökeskusten mukanaoloa HELCOM-yhteistyössä ja suositusten toteutusta on kä-

Öljykuljetusten lisääntyessä Itämeren ym-

sitelty säännöllisesti muun muassa hallin-

pärysvaltioiden on hyvin tärkeää lujittaa yh-

nonalan neuvottelupäivillä. Ympäristöminis-

teistyötään öljystä aiheutuvien pilaantumis-

teriössä on myös jatkettu aluehallinnon oh-

vaarojen vähentämiseksi.

jeistuksen tehostamista ja yhtenäistämistä,
jota edistävät ympäristölupien valvonnan uu-

Latvian, Liettuan, Puolan, Saksan, Suo-

det ohjeet. Lisäksi alueellisten ympäristökes-

men, Tanskan, Venäjän ja Viron ylimmät

kusten valvontasuunnitelman laadinta on tu-

tarkastusviranomaiset tekivät arvioinnin rin-

lossa pakolliseksi.

nakkaisarviointina vuonna 2004. Arvioinnin
pääasiallisena kohteena oli maiden valmius

Eräiden konkreettisten toimien kohdalla

torjua alusten aiheuttamaa Itämeren pilaan-

kehitys on kuitenkin ollut hidasta. Ympäris-

tumista.

töministeriössä ei ole vielä suoritettu HELCOM:in sopimusmääräysten ja suositusten
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toteutukseen liittyvää selvitystä. Saadun il-

VESIHUOLLON TUKEMINEN – VALTION

moituksen mukaan se voidaan aloittaa aikai-

OSALLISTUMINEN VESIHUOLLON JÄR-

sintaan vuonna 2005. Siten ministeriön toi-

JESTÄMISEEN

mesta ei ole myöskään priorisoitu, mitä suo-

53/2003 jälkiseurantaraportti 2.5.2005)

(tarkastuskertomuksen

situksia pitää ensisijaisesti viedä eteenpäin
ja miten ne tulisi huomioida käytännön lu-

Tarkastus kohdistui valtion osallistumispe-

pavalmistelussa.

rusteiden tarkoituksenmukaisuuden selvit-

YMPÄRISTÖNSUOJELUN EDISTÄMISVAI-

tuu vesihuollosta kuuluu kunnille, mutta

KUTUKSET (tarkastuskertomuksen 20/2002

valtio osallistuu vesihuoltoon myöntämällä

jälkiseurantaraportti 10.9.2004)

avustuksia yhdyskuntien vesihuoltotoimen-

tämiseen vesihuollon järjestämisessä. Vas-

piteisiin ja tekemällä tai teettämällä valtion
Tarkastuksessa selvitettiin, toimiiko ympä-

vesihuoltotöitä.

ristönsuojelun edistämisavustusjärjestelmä
säännösten mukaisesti ja siten, että avustuk-

Tarkastuksessa kävi ilmi, että alueellisissa

set kohdentuvat niille osoitettuun käyttötar-

ympäristökeskuksissa ei ollut selvitetty riit-

koitukseen. Tarkastuksessa todettiin ympä-

tävästi laissa säädettyjä taloudellisia, tervey-

ristöministeriön harjoittaman ympäristökes-

dellisiä ja sosiaalisia edellytyksiä vesihuolto-

kusten toiminnan seurannan ja ohjauksen

avustusten myöntämisessä. Puutteellisuuksia

olleen vähäistä. Edistämisavustusten myön-

havaittiin myös vesihuoltoavustusten perus-

tämiseen, maksamiseen ja käytön valvon-

telukäytännöissä. Vesihuollon tuki pirstaloi-

taan on liittynyt siinä määrin puutteita ja eri-

tui pieniksi tukisummiksi. Tarkastuksen pe-

laisia menettelyjä, että ne ovat haitanneet

rusteella tukemiseen tarvittaisiinkin selkeä

koko järjestelmän toimivuutta sekä lisän-

näkemys siitä, miksi ja millaisissa tilanteis-

neet riskiä epätarkoituksenmukaisiin ja jopa

sa valtion tulee osallistua vesihuollon toteu-

säännösten vastaisiin avustuspäätöksiin.

tukseen.

Jälkiseurannassa ilmeni, että ympäristön-

Vuoden 2005 alussa astui voimaan uusi

suojelun edistämisavustusten myöntäminen

laki vesihuollon tukemisesta (686/2004), jon-

on keskeytetty ainakin vuosien 2003–2006

ka valmisteluun tarkastusviraston kannan-

ajaksi ministeriön muiden määrärahatarpei-

otot ovat vaikuttaneet. Uudessa laissa vesi-

den vuoksi. Ministeriö on kuitenkin puuttu-

huollon tukemisesta säädetään entistä yh-

nut tarkastuskertomuksessa yksityiskohtai-

tenäisemmin ja siinä on keskitytty ympäris-

sesti esille nostettuihin tapauksiin ja edellyt-

tönsuojelun edistämiseen. Erillisen avustus-

tänyt tarkastuskertomuksen kannanottojen

strategian laatimista ministeriöt eivät ole kat-

huomioon ottamista jakaessaan vuoden 2002

soneet aiheelliseksi, vaan tulosohjauksen ja

avustusmäärärahan alueellisille ympäristö-

yhteisten neuvottelupäivien kautta tapahtu-

keskuksille. Lisäksi ministeriö on vaatinut

van ohjauksen on katsottu riittävän. Näissä

valtionavustuslaissa olevien periaatteiden

tilaisuuksissa on käsitelty myös muita tarkas-

noudattamista ja kehittänyt hankkeiden ar-

tusviraston kannanottoja. Esimerkiksi avus-

viointiin uudet kriteerit, mikä on osaltaan yh-

tuksien perustelukäytäntöjä on korjattu tar-

denmukaistanut keskusten menettelyä ja hel-

kastuksen jälkeen.

pottanut hankkeiden vertailua vuonna 2002.
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5 Talousarvion ulkopuoliset valtion
rahastot
Valtiolla on 11 talousarvion ulkopuolista ra-

tilintarkastuksen tämän lain mukaisesti. Ai-

hastoa, joista yhdeksän säännöksissä on

kaisemmin kyseisen rahaston tilintarkastuk-

määrätty tilintarkastus erikseen nimitettävi-

sesta ei ollut erityisiä säännöksiä.

en tilintarkastajien tehtäväksi. Tarkastusvi-

tusvirasto on suorittanut Öljysuojarahaston

Tarkas-

rastolla on sinänsä tarkastusoikeus kaikkiin

tilintarkastuksen jo vuodelta 2004 soveltu-

rahastoihin, mutta edellä tarkoitettujen yh-

vin osin uudistetun lain edellyttämällä taval-

deksän rahaston osalta ei ole tarkoituksen-

la. Tarkastusvirasto on todennut tilintarkas-

mukaista suorittaa päällekkäistä tilintarkas-

tuskertomuksessaan, että rahaston hallintoa

tustyötä. Valtiovarainvaliokunta totesi Val-

ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien sään-

tiontalouden tarkastusviraston kertomuk-

nösten ja määräysten mukaisesti ja että tilin-

sesta antamassaan mietinnössä 18.11.2003

päätös voidaan vahvistaa.

(VaVM 29/2003), että talousarvion ulkopuolisten rahastojen tarkastukseen tulee palata

Öljysuojarahaston taseen loppusumma oli

viimeistään siinä vaiheessa, kun tilinpäätös-

vuoden 2004 tilinpäätöksessä 4,5 miljoonaa

uudistuksen mukaisesta uudesta tilinpäätös-

euroa ja Palosuojelurahaston 12,5 miljoo-

raportoinnista on saatu riittävästi kokemuk-

naa euroa. Talousarvion ulkopuolella olevi-

sia.

en valtion rahastojen taseiden yhteenlaskettu loppusumma oli vuoden 2004 tilinpäätös-

Palosuojelurahastoa koskevan lain uudis-

ten mukaan 22,4 miljardia euroa.

tamisen yhteydessä vuonna 2003 säädettiin
(306/2003) rahaston tilintarkastus Valtionta-

Muiden talousarvion ulkopuolisten val-

louden tarkastusviraston tehtäväksi tämän

tion rahastojen tilintarkastuksia ovat suorit-

lain 13 §:n mukaisesti. Tarkastusvirasto on

taneet erikseen nimitettävät tilintarkastajat.

suorittanut rahaston tarkastuksen vuodel-

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut

ta 2004 ja katsonut tilintarkastuskertomuk-

näitä rahastoja koskevat tilintarkastuskerto-

sessaan, että Palosuojelurahaston tilinpäätös

mukset. Tilintarkastuskertomusten mukaan

voidaan vahvistaa ja tulos käsitellä rahaston

rahastojen tilinpäätökset on laadittu niitä

ehdottamalla tavalla. Lisäksi kertomuksessa

koskevien säännösten mukaisesti.

on todettu, että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien

Tarkastusvirasto on kohdistanut toiminnantarkastuksen kahteen rahastoon.

säännösten ja määräysten mukaisesti. Tarkastuksessa on kuitenkin tullut esille tarvet-

VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO

ta täsmentää Palosuojelurahastoa koskevia

(tarkastuskertomus on julkaistu 1.9.2004 nu-

säännöksiä eräiden taloushallintoa koskevi-

merolla 80/2004)

en menettelyjen osalta.
Valtion ydinjätehuoltorahasto on talousarviÖljysuojarahastosta annettu uudistettu laki

on ulkopuolinen valtion rahasto, jonka teh-

(1406/2004) on tullut voimaan 1.1.2005. Sen

tävänä on kerätä ydinjätehuoltovelvollisil-

24 §:n mukaan Valtiontalouden tarkastusvi-

ta varoja ydinjätehuollon kustannuksia var-

rasto suorittaa vuosittain Öljysuojarahaston

ten ja hallinnoida näitä varoja siten, että ne
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säilyttävät arvonsa. Vuoden 2003 lopussa ra-

valtion rahasto. Sen taseen loppusumma on

haston tase oli noin 1 317 miljoonaa euroa.

ollut tarkastuskaudella runsaat yhdeksän

Tarkastuksen perusteella Valtion ydinjäte-

miljardia euroa. Asuntorahaston peruspää-

huoltorahasto on onnistunut tehtävissään

oman määrä on 6,2 miljardia euroa.

hyvin.
Aina vuoden 2001 loppuun saakka asunRahasto on hallinnoinut ydinjätehuoltoa

torahaston ulkopuolisen varainhankinnan

varten keräämiään varoja lainmukaisesti ja

strategian määritteli käytännössä valtion vel-

siten, että ne ovat säilyttäneet arvonsa. Ra-

kaantumistilanne. Varainhankinta järjestet-

haston lainaus- ja sijoitustoimintaa on sen

tiin valtion suoran velkaantumisen kasvun

teettämien selvitysten mukaan hoidettu lä-

estämiseksi pääasiassa arvopaperistamal-

hes riskittömästi ja rahasto on tuottanut voit-

la asuntorahaston saatavia. Arvopaperista-

toa koko toimintansa ajan. Sen tuottoa suh-

minen toteutettiin vuosina 1995–2001 kuusi-

teessa inflaatioon ei kuitenkaan ole seurat-

osaisella Fennica-ohjelmalla.

tu. Tarkastusviraston mukaan seurantaa olisi kehitettävä.

Tarkastuksen perusteella arvopaperistaminen oli asuntorahastolle aikaan ja toimin-

Ydinjätehuollon kustannusten arviointipro-

taympäristöön nähden kokonaistaloudelli-

sessi ja siihen perustuva varojen kerääminen

sesti edullisin varainhankintaratkaisu, vaik-

hoidetaan asianmukaisesti ja ydinenergia-

ka sen kustannukset ovatkin nousseet kor-

lain edellyttämällä tavalla. Kustannusten ar-

keammiksi kuin ne olisivat todennäköisesti

vioinnin luotettavuutta heikentää se, että se

olleet valtion suorassa lainanotossa. Valtion

pohjautuu ydinjätehuoltovelvollisten omiin

korkeasta velkaantumisesta johtuen Suomen

arvioihin ydinjätehuollon kustannuksista ja

mahdollisuudet saada lainarahaa kansain-

vastuumääristä. Toisaalta luotettavuutta pa-

välisiltä pääomamarkkinoilta olivat rajoit-

rantaa Säteilyturvakeskukselta pyydetty lau-

tuneet. Arvopaperistaminen osoittautui te-

sunto esitettyjen toimenpiteiden turvallisuu-

hokkaaksi keinoksi hankkia rahoitusta pää-

desta. Lisäksi kustannuslaskelmien oikeelli-

omamarkkinoilta suurissa erissä ja sen avul-

suudesta on pyydetty lausunto VTT:ltä, vaik-

la pystyttiin osaltaan turvaamaan sosiaalisen

ka tähän ei ole velvoitetta. Tarkastusviraston

asuntotuotannon rahoitusta.

mukaan olisi harkittava sellaisen velvoitteen
lisäämistä asetukseen, että lausunto pyydet-

Asuntorahasto ei kuitenkaan ole reagoi-

täisiin säännönmukaisesti vähintään yhdeltä

nut erityisen nopeasti markkinoiden muu-

teknillistaloudellisten laskelmien tarkastami-

tokseen. Sen johtokunta toimi aloitteellises-

seen perehtyneeltä tutkimuslaitokselta.

ti varainhankintastrategian uudistamiseksi vasta, kun toimintaympäristön vaikutuk-

102/2005 VALTION ASUNTORAHASTON

set olivat jo nähtävissä asuntorahaston mak-

ULKOINEN VARAINHANKINTA VUOSI-

suvalmiudessa. Ennakoivammalla suunnitte-

NA 1998–2003 (tarkastuskertomus on jul-

luotteella varainhankintatapoja ja -välineitä

kaistu 30.5.2005 numerolla 102 /2005)

olisi ollut mahdollista monipuolistaa joustavammin ja nopeammin.

Valtion asuntorahasto on taseen loppusummaltaan suurin talousarvion ulkopuolinen
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6 Valtion liikelaitokset
Valtion liikelaitosten tilintarkastuksia ovat

tavuutta ja käyttökelpoisuutta puitesopimus-

suorittaneet erikseen nimitettävät tilintar-

ten arvioinnissa heikentää kuitenkin se, että

kastajat. Valtiontalouden tarkastusvirasto on

niihin vaikuttavat myös puitesopimuksen pii-

saanut valtion liikelaitoksia koskevat tilin-

riin kuulumattomat kohteet.

tarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomuksissa on todettu, että liikelaitosten tilin-

Kiinteistönhoitopalvelujen kustannusten

päätökset on laadittu niitä koskevien sään-

kehittymisestä puitesopimuksen aikana ei

nösten mukaisesti ja puollettu tilinpäätösten

ole vertailukelpoisia tietoja. Kokonaisuudes-

vahvistamista.

saan ne ovat kasvaneet vuosina 1999–2003
noin 27 prosenttia. Tarkastusviraston mu-

Tarkastusvirasto on kohdistanut toimin-

kaan Senaatti-kiinteistöjen tulisi kehittää

nantarkastuksen kahteen valtion liikelaitok-

kustannusseurantaansa ja kiinnittää huo-

seen.

miota laadun parantumisen todentamiseen.
Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tulisi huolehtia
KIINTEIS-

siitä, että hankinnoissa noudatetaan kaikilta

TÖNHOITOPALVELUJEN HANKINNAT –

osin voimassa olevia säännöksiä. Puitesopi-

PUITESOPIMUS (tarkastuskertomus on jul-

muskumppaneiden määrää olisi syytä lisätä

kaistu 3.5.2005 numerolla 95/2005)

kilpailun säilyttämiseksi ja kumppanuustoi-

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN

minnan kehittämiseksi.
Senaatti-kiinteistöt solmi vuonna 2002 kuuden yrityksen kanssa kiinteistönhoitopal-

VALTION LIIKELAITOSTEN TULOS- JA

velujen hankinnassa neljä vuotta voimassa

OMISTAJAOHJAUS (tarkastuskertomuksen

olevan puitesopimuksen, jonka tavoitteik-

17/2001 jälkiseurantaraportti 3.2.2005)

si asetettiin toimitilojen käyttäjien tarpeiden
tuntemus, palvelun laadun ja asiakastyyty-

Tarkastuskertomus annettiin eduskunnal-

väisyyden parantaminen, yhteisten toimin-

le erilliskertomuksena K8/2002 vp. Tarkas-

taprosessien kehittäminen sekä kiinteistö-

tuksessa selvitettiin eduskunnan, valtioneu-

jen ylläpidon kustannusten hallinta. Tarkas-

voston ja ministeriöiden sekä liikelaitosten

tuksen perusteella puitesopimuksen tavoit-

hallitusten liikelaitoksiin kohdistamaa ul-

teet on asetettu liian väljästi. Senaatti-kiin-

koista ohjausta. Havaittuja ongelmia olivat

teistöjen mukaan seuraavalle puitesopimus-

muun muassa moniportaisen ohjauksen hi-

kaudelle onkin tarkoitus asettaa konkreetti-

dasliikkeisyys, konserninäkökulman puute,

sempia tavoitteita, mitä tarkastusvirasto pi-

liikelaitosten hallitusten jäsenten valintame-

tää asianmukaisena.

nettelyt ja liikelaitoslakiuudistuksen toistuva lykkääntyminen. Lisäksi talousarvioesi-

Tyytyväisyys Senaatti-kiinteistöjen kiin-

tykseen kirjatut palvelu- ja muut toimintata-

teistönhoitopalveluihin on parantunut puite-

voitteet eivät täyttäneet määräysten mukai-

sopimusmenettelyn aikana. Tulosten luotet-

sia keskeisyyden, konkreettisuuden ja seu-
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rantamahdollisuuden vaatimuksia, eivätkä

voiteasettelun kuin ohjauksen ja seurannan-

siten antaneet eduskunnalle mahdollisuut-

kin apuna on parantunut huomattavasti, oh-

ta vaikuttavaan palvelutaso-ohjaukseen.

jaus on sujuvampaa ja konserninäkökulma

Myöskään liikelaitosten toimintaa kuvaavia

tuodaan entistä selkeämmin esille. Uusi lii-

tunnuslukuja ei ollut laskettu riittävän yh-

kelaitoslaki tuli voimaan vuoden 2003 alussa.

denmukaisesti. Hallituksen kertomuksessa

Valtion talousarvioesityksessä eduskunnan

valtiovarain hoidosta ja tilasta annettiin liian

asetettavaksi tarkoitetut palvelu- ja muut toi-

niukasti tietoa liikelaitoksille asetettujen ta-

mintatavoitteet eivät kuitenkaan vieläkään

voitteiden toteutumisesta.

täytä asiaa koskevan määräyksen vaatimuksia. Myös tavoitteiden toteutumisesta rapor-

Jälkitarkastuksessa todettiin parannusta

tointi hallituksen kertomuksessa valtiovarain

tapahtuneen useimmissa tarkastuksessa ha-

hoidosta ja tilasta on edelleen liian niukkaa,

vaituista ongelmissa ja puutteissa. Muun mu-

joskin se on huomattavasti parantunut aikai-

assa tunnuslukujen käyttökelpoisuus niin ta-

sempaan verrattuna.
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7 Valtion määräysvallassa olevat yhtiöt
Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden

minointeja ei ole ollut mahdollista tehdä eli

tilintarkastuksen ovat suorittaneet erikseen

mahdollisia yhteisiä liiketoimintoja ja ristiin-

nimettävät tilintarkastajat. Tarkastusvirasto

omistuksia ei ole poistettu tuloksista.

on laatinut selvityksen valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden toiminnasta ja

Selvityksessä tarkasteltava valtionyhtiö-

tehnyt yhteiskunnallista erityistehtävää to-

konserni muodostuu yhteensä 26 kaupallis-

teuttavien valtionyhtiöiden omistajaohjausta

ta, tuotannollista ja palvelutoimintaa harjoit-

koskevan toiminnantarkastuksen.

tavasta konsernista ja yhtiöstä.
Liikevaihtoaan vuonna 2004 kasvattivat

Selvitys valtion määräysvallassa
olevien osakeyhtiöiden toiminnasta

eniten Fortum (+273,0 milj. euroa), Finnair

Valtiontalouden tarkastusvirasto laatii vuo-

Fortum (+430,0 milj. euroa), Finnair (+35,9

sittain selvityksen valtion määräysvallas-

milj. euroa) ja Veikkaus (+23,5 milj. euroa).

(+140,8 milj. euroa) ja Veikkaus (+101,5 milj.
euroa). Myös liikevoittoa kasvattivat eniten

sa olevien osakeyhtiöiden toiminnasta. Ke-

Nettotulos lisääntyi samoin eniten Fortumis-

säkuussa 2005 julkistetussa selvityksessä on

sa (+349,6 milj. euroa), Finnairissa (+27,9 milj.

tarkasteltu yksittäisten konsernien ja yhtiöi-

euroa) ja Veikkauksessa (+23,2 milj. euroa).

den toiminnan tunnuslukujen kehitystä vuosina 2000–2004 ja muodostettu niistä yksi

Liikevaihdoltaan suurin valtionyhtiö vuon-

valtionyhtiökonserni, jonka toimintaa on sel-

na 2004 oli Fortum (11 665,0 milj. euroa) ja

vitetty vastaavalla tavalla. Tilinpäätösoikai-

pienin Metsähallitus Consulting (0,3 milj. eu-

sut ja tunnusluvut on laskettu kaikkien yhti-

roa). Parhaat liikevoittoprosentit olivat Veik-

öiden osalta mahdollisimman yhdenmukai-

kauksella (31,3 %), Fortumilla (15,3 %), Ke-

sella menettelyllä. Selvityksessä ovat muka-

mijoella (13,6 %) sekä Rahapajalla ja Tieto-

na myös valtionenemmistöiset sijoitus- ja ra-

karhulla (11,9 %). Liikevoittoprosentilla mi-

hoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt. Ne eivät

tattuna tappiollisimpia olivat VPU Pukuteh-

kuitenkaan ole mukana yhteenlasketuissa

das (-37,1 %), Metsähallitus Holding (-25,0

luvuissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy

%), Yleisradio (-16,8 %) ja Hansel (-16,6 %).

ei ole mukana tarkastelussa.

Kertaluontoiset erät on oikaistu.

Muodostamalla yksi valtionyhtiökonserni

Suurinta euromääräistä nettotulosta teki-

on voitu esittää valtion osakeyhtiömuotoisen

vät Fortum (1 180, 0 milj. euroa, 10,1 % liike-

yritystoiminnan yhteinen toiminnallinen tu-

vaihdosta), Veikkaus (397,4 milj. euroa, 31,5

los ja määrällinen kehitys rahoitus- ja sijoi-

% liikevaihdosta) ja Kemira (85,6 milj. eu-

tustoimialaa lukuun ottamatta. Rajoituksen-

roa, 3,4 % liikevaihdosta). Negatiivista net-

sa tähän tarkasteluun tuo kuitenkin se, että

totulosta tekivät Yleisradio (-53,5 milj. eu-

tällaisen valtionyhtiökonsernin konsernieli-

roa, -14,9 % liikevaihdosta), Edita (-6,1 milj.
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euroa, -3,3 % liikevaihdosta), VPU Pukuteh-

Henkilöstöä oli eniten Suomen Posti -kon-

das (-2,6 milj. euroa, -38,8 % liikevaihdosta),

sernissa (23 544), VR-konsernissa (13 264) ja

Suomen Erillisverkot (-1,8 milj. euroa, -15,1

Fortum-konsernissa (12 859).

% liikevaihdosta), Hansel (-1,4 milj. euroa,
-14,8 % liikevaihdosta), Kemijoki (-0,9 milj.

Valtionyhtiökonsernin kehitys vuosina

euroa, -2,2 % liikevaihdosta), Forelia (-0,8

2000–2004 on toiminnan tuloksellisuutta

milj. euroa, -10,5 % liikevaihdosta) ja Met-

kuvaavilla tunnusluvuilla tarkasteltuna ol-

sähallitus Holding (-0,1 milj. euroa, -35,7 %

lut melko vakiintunutta. Tunnusluvut olivat

liikevaihdosta).

vuonna 2004 edellisvuotta parempia ja vertailuvuosien keskimääräisellä tasolla. Kan-

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli pa-

nattavuus on edelleen tyydyttävällä tasol-

ras Tietokarhussa (133,3 %), Veikkauksessa

la. Maksuvalmius on tyydyttävällä tasolla ja

(98,7 %), Alkossa (73,9 %), Motivassa (18,4

keskimääräinen vakavaraisuus hyvä. Koko-

%), Rahapajassa (17,6 %), Suomen Postissa

naisvelat vähenivät 6,5 prosenttia. Suhteelli-

(16,1 %) ja Fortumissa (14,6 %). Heikoim-

nen velkaantuneisuus (velat/liikevaihto) ale-

mat sijoitetun pääoman tuottoprosentit olivat

ni 5,3 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

VPU Pukutehtaalla (-91,0 %), Yleisradiossa (15,8 %), Suomen Erillisverkoissa (-13,6 %) ja

Liikevoittoprosentti oli 11,4, sijoitetun pää-

Hanselissa (-6,9 %). Vakavaraisimpia oma-

oman tuottoprosentti 14,1 ja omavaraisuus-

varaisuusprosentilla mitattuna olivat Metsä-

aste 49,2 prosenttia. Kaikki edellä mainitut

hallitus Holding (99,5 %), Suomen Erillisver-

kolme tunnuslukua olivat viisivuotiskauden

kot (87,9 %), Veikkaus (85,7 %) ja VR (81,4

parhaita. Nettorahoituskulut olivat 1,3 pro-

%) ja velkaantuneimpia Raskone (omavarai-

senttia liikevaihdosta, pienin rahoituskulu-

suusaste 8,8 %), Airpro (20,9 %), Edita (25,4

jen osuus liikevaihdosta viisivuotiskaudella

%) ja CSC-Tieteellinen laskenta (29,8 %).

oli 0,8 prosenttia ja suurin 1,4 prosenttia.

VALTION OSAKEYHTIÖMUOTOISEN TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VUOSINA 2004 JA 2003
2004

2003

Muutos ed. vuoteen

Liikevaihto

22,5 mrd.

22,1 mrd.

+1,7 %

Liikevoitto

2,6 mrd.

2,0 mrd.

+30,0 %

Nettotulos

1,8 mrd.

1,4 mrd.

+32,9 %

11,4 %

9,2 %

+2,2 %-yksikköä

Nettotulos liikevaihdosta

8,1 %

6,2 %

+1,9 %-yksikköä

Sijoitetun pääoman tuotto

14,1 %

11,5 %

+2,6 %-yksikköä

Omavaraisuusaste

49,2 %

45,4 %

+3,6 %-yksikköä

Nettorahoituskulut

1,3 %

1,2 %

+0,1 %-yksikköä

Kokonaisvelat

13,3 mrd.

14,3 mrd.

-1,0 mrd.

Oma pääoma

12,4 mrd.

11,4 mrd.

+1,0 mrd.

Taseen loppusumma

26,1 mrd.

26,0 mrd.

+0,1 mrd.

83 656

85 706

-2 050

Liikevoittoprosentti

Henkilömäärä
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YHTEISKUNNALLISTA ERITYISTEHTÄ-

lituksen esityksessä (43/2005) ehdotetaan

VÄÄ TOTEUTTAVIEN VALTIONYHTIÖI-

muun muassa, että Yleisradion toimitusjoh-

DEN OMISTAJAOHJAUS (tarkastusker-

tajan valinta siirrettäisiin yhtiön hallituksen

tomuksen 48/2003 jälkiseurantaraportti

tehtäväksi. Hallintoneuvosto valitsisi yhtiöl-

31.5.2005)

le hallituksen, jonka jäsenten tulisi edustaa
monipuolista, yhtiön keskeisten tehtävien ja

Tarkastuksen kohteena olivat Oy Veikkaus

toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemus-

Ab ja Yleisradio Oy. Tarkastuksessa selvitet-

ta. Hallituksen jäsenet eivät saisi olla hallin-

tiin omistajuuden roolia ja yhtiöiden hallin-

toneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön

tomallin toimivuutta. Tarkastuksessa käsitel-

toimivaan johtoon. Esityksen mukaan lain-

tiin muun muassa yhtiön toiminnan valvon-

muutos tulisi voimaan 1. päivänä tammikuu-

taa, toimitusjohtajan valintaa ja asemaa sekä

ta 2006. Hallituksen esitys vastaa tältä osin

erityisesti yhtiön hallituksen kokoonpanoa

tarkastuskertomuksessa esitettyä tarkastus-

ja roolia yhtiön toiminnan ohjaajana ja val-

viraston kantaa.

vojana. Lisäksi tarkasteltiin tilakertomuksessa (nykyisin tilinpäätöskertomus) annet-

Tilakertomuksessa esitettävien taloudel-

tavien seurantatietojen riittävyyttä eduskun-

listen tunnuslukujen informaatioarvo on pa-

nan harjoittaman institutionaalisen omista-

rantunut mukaan otettujen uusien tunnuslu-

jaohjauksen tukena.

kujen myötä. Luvut ovat kuitenkin edelleen
vain yhdeltä vuodelta, mikä ei mahdollis-

Tarkastuksessa katsottiin, että yhtiön tasa-

ta yhtiön kehitystrendin ja poikkeamien ha-

painoisesta ohjaamisesta voi parhaiten vasta-

vaitsemista. Minkäänlaista sanallista kuva-

ta yhtiön hallitus ja että hallituksen valvon-

usta yhtiöiden toiminnasta ja menestymises-

ta- ja ohjausvastuun toteutuminen edellyttää

tä ei ole. Yleisradion hallintoneuvoston ker-

kokonaan ulkoista hallitusta. Tilakertomuk-

tomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuo-

sessa yhtiöistä esitettyjen tietojen ei katsot-

delta 2004 annettiin maaliskuun 15. päivänä

tu täyttävän eduskunnan informaatiotarvet-

2005 (K 2/2205 vp). Tämä oli ensimmäinen

ta. Yleisradion osalta todettiin, että tilaker-

Yleisradion toiminnasta annetun lain mukai-

tomuksen sijaan tiedot voitaisiin esittää uu-

nen hallintoneuvoston kertomus yhtiön toi-

dessa, yhtiön hallintoneuvoston vuosittain

minnasta. Tarkastuskertomuksessa edelly-

eduskunnalle antamassa kertomuksessa yh-

tettyä lisäinformaatiota toimintakertomus an-

tiön toiminnasta.

taa vain osittain. Taloudellinen tieto on hyvin
niukkaa. Lisätietoja tarvittaisiin muun muas-

Jälkiseurannassa todettiin Veikkauksen

sa toimialan tilanteesta ja tulevaisuuden nä-

osalta, että yhtiön toimitusjohtaja ja varatoi-

kymistä ja yhtiön taloudellisesta asemasta

mitusjohtaja jäivät pois yhtiön hallituksesta

sekä rahoituksen riittävyydestä.

vuoden 2004 alusta. Hallituksen kokoonpano on nykyään tarkastusviraston kertomuksessaan esittämän kannan mukainen. Yleisradiolla on edelleen täysin sisäinen hallitus,
mutta Yleisradion hallintouudistus on vireillä. 21.4.2005 eduskunnalle annetussa hal-
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Tilintarkastuskertomus
valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta
vuodelta 2004

96

97

Eduskunta

6.9.2005

TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN
TARKASTUKSESTA VUODELTA 2004

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa valtion
tilinpäätöksen tarkastuksesta varainhoitovuodelta 2004 tämän
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksen on suorittanut
tarkastuspäällikkö Pentti Mykkänen ja siinä on avustanut ylitarkastaja Riitta-Liisa Heikkilä. Tarkastusta on valvonut ylijohtaja
Marjatta Kimmonen.
Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen
mukaisesti ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun
lain 17 a §:n tarkoittamaan valtion tilinpäätökseen sekä lain 18
§:ssä tarkoitettujen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi
tarpeellisiin liitetietoihin siltä osin kuin ne koskevat valtion
talousarviotaloutta. Tarkastukseen on näin ollen sisällytetty
talousarvion toteumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma tase,
rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä tilinpäätöstietojen perustana
oleva valtion keskuskirjanpito ja valtion kirjanpidon ohjeistuksen
ja valvonnan tarkastus. Tarkastusta on kohdennettu myös niiden
järjestelyjen tarkastamiseen, joilla turvataan tietojen muuttumattomuus ja oikeellisuus keskuskirjanpidossa ja muussa valtion
tilinpäätöksen valmistelussa. Tarkastuksessa on hyödynnetty
myös tarkastusviraston suorittamissa tilivirastojen tilintarkastuksissa kertyneitä havaintoja.
Yksittäisten tilivirastojen tilinpäätökset ja kirjanpitoa koskevat
johtopäätökset on raportoitu erikseen tilivirastojen tilintarkastuksista annetuissa tilintarkastuskertomuksissa, jotka on toimitettu
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myös valtiovarainministeriölle ja Valtiokonttorille. Valtiontalouden tarkastusviraston laatima yhteenveto tilivirastojen tilintarkastusten keskeisistä johtopäätöksistä esitetään tarkastusvirastosta
annetun lain 6 §:n tarkoittamassa kertomuksessa, jonka virasto
antaa eduskunnalle syyskuussa.
Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa.

VALTION TILINPÄÄTÖS

Valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot on laadittu valtiovarainministeriön vahvistamien kaavojen (TM 0403 VM 17/11/2004)
mukaisesti. Valtion tilipäätöksen esittämistavassa tapahtuneiden
muutosten vuoksi edellisen ja tarkasteltavana olevan vuoden
tiedot eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia.
Valtion talousarvion toteutumisen osoittava laskelma ja siihen
sisältyvät tiedot siirretyistä määrärahoista vastaavat valtion
talousarviokirjanpidon pääkirjaa. Talousarvion toteutumalaskelman yhteydessä on esitetty tiedot valtuuksista, niiden käytöstä
ja käytöstä aiheutuvista menoista ja tulevista määrärahatarpeista
talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.
Valtion tase on johdettu oikein valtion liikekirjanpidon pääkirjasta. Valtion tuotto- ja kululaskelma esitetään valtion tilinpäätöksessä siten, että tilikarttaan merkityt sisäisten tuottojen ja kulujen
tilit on eliminoitu. Valtiokonttorissa laadittu eliminointilaskelma
on johdettu valtion liikekirjanpidon pääkirjasta. Tuotto- ja kululaskelma on johdettu asianmukaisesti eliminointilaskelmasta.
Valtion tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty talousarvioasetuksen
edellyttämällä tavalla.
Tilivirastojen tilitietoihin keskuskirjanpidossa tehdyt muutokset
ja keskuskirjanpidon kirjaukset on dokumentoitu ja tallennettu
todennettavalla tavalla. Tilivirastojen kirjanpidon mukaiset tilitiedot vastaavat keskuskirjanpidon tilitietoja 31.12.2004.
Tarkastuksen perusteella kiinnitetään huomiota seuraaviin valtion
talousarviosta annetun lain 14 §:n tarkoittaman hyvän kirjanpi-
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totavan ja tähän sisältyvän yhtenäisyyden periaatteen kannalta
keskeisiin tarkastuksessa esiin tulleisiin puutteisiin:
1) Tilivirastojen tilintarkastusten yhteydessä tuli esiin joitain
puutteita menojen ja tulojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa. Näistä on olennaisuus huomioon ottaen raportoitu asianomaisten tilivirastojen tilintarkastuskertomuksissa. Kokonaisuutena
voidaan todeta, että menettelyt sekä talousarvion laadinnassa
että sen seurannassa ovat kohdentamista koskevien säännösten
täsmentymisen myötä selkiintyneet.
2) Tilivirastojen tilintarkastuksissa on kiinnitetty huomiota
varainhoitovuosiperiaatteen toteutumiseen silloin, kun talousarviossa uudistetaan edellisen vuoden valtuuden käyttämätön
määrä. Valtion talousarviossa myönnetyn valtuuden käytössä
ei uusittujen valtuuksien osalta kaikissa tapauksissa noudateta
varainhoitovuosiperiaatetta talousarviolain ja talousarvion tarkoittamalla tavalla. Uusitut valtuusseurantamääräykset sekä
vuoden 2005 alusta tilivirastoissa käyttöön otettava talousarvion
toteutumalaskelman rakenne selkiinnyttänevät jatkossa menettelyjä myös uusittujen valtuuksien osalta.
3) Tilivirastojen tilintarkastuksissa on tullut esiin joitain puutteita
tilinpäätöksen yhteydessä esitettävissä valtuuden käyttöä ja tästä
aiheutuvia menoja koskevissa tiedoissa. Valtuusseurannan osalta
puutteita on todettu valtuuden käytön ja käytöstä aiheutuvien
menojen seurannassa ja tietojen esittämisessä.
4) Tilivirastojen tilintarkastuksissa havaittiin puutteita valtion
virastoissa käytössä olevissa paperittoman kirjanpidon menettelyissä. Kehittämistarpeita on todettu esimerkiksi menojen
maksamis- ja hyväksymismenettelyissä, ostoihin ja myynteihin
liittyvien arvonlisäveromenojen ja -tulojen kirjaamisessa ja
paperittomasti säilytettävien raporttien arkistoinnissa. Paperittomuuden voimakkaasti lisääntyessä valtionhallinnossa oikeiden menettelyjen käyttöön ja ohjeistukseen tulee kiinnittää
huomiota.
5) Valtion kirjanpitolautakunta on antanut vuonna 1998 lausunnon yhteishankkeena kunnan kanssa valmistettuun käyttöomaisuuteen liittyvän kunnalta saadun rahoitusosuuden kirjaamisesta
liikekirjanpidossa. Käyttöomaisuushankintaan saatavaa kunnan
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rahoitusosuutta tuli lausunnon mukaan käsitellä liikekirjanpidossa menon oikaisuna, jolloin valtion taseessa oleva omaisuus
sisältää vain ne menot, jotka investoinnin hankkimisesta ovat
valtiolle aiheutuneet. Mikäli kunta rahoittaa hankinnasta suuremman osuuden kuin sen osuus on esimerkiksi sen vuoksi, ettei
kaikkia kustannuksia lueta hankintahintaan, tulee ylimenevä
osuus kirjata liikekirjanpidossa tuloksi.
Tilivirastojen tilintarkastuksissa on tullut esiin toisistaan poikkeavia tapoja käsitellä muiden hankeosapuolten rahoitusosuuksia erityisesti silloin, kun rahoitusosuudet kohdistuvat
investointihyödykkeisiin. Saatua rahoitusta on käsitelty sekä
menon oikaisuna että tulona. Lisäksi eroja on ollut siinä, miten
eri tilivirastojen kirjanpitoon sisältyvät hankkeen menot otetaan huomioon hankintamenon ylittävää osuutta laskettaessa.
Menettelytavat saattavat vaihdella saman tiliviraston sisälläkin
rahoituslähteestä riippuen.
Hyvän kirjanpitotavan mukaisena periaatteena on pidettävä
sitä, että samanlaisissa tilanteissa toimitaan kaikissa valtion
tilivirastoissa samalla tavalla. Tämän vuoksi Valtiokonttorin
tulisi tarvittaessa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa selvittää, miten muiden hankeosapuolten rahoitusosuuksia tulisi
nykyisessä tilanteessa käsitellä tilivirastojen liikekirjanpidossa
ja tähän perustuvissa tilinpäätöksissä sekä valtion tilinpäätöksessä. Menettelytapoja määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös
yhteisesti rahoitettavia hankkeita koskevat yleiset periaatteet
ja yhtenäisyyden periaate niin, että valittua tapaa sovelletaan
rahoituslähteestä riippumatta.
6) Kiinteinä määrärahoina ja arviomäärärahoina budjetoituihin
menoihin liittyvissä velkakirjauksissa käytetään Valtiokonttorin määräysten mukaan edelleen ostovelkojen tilejä, muiden
velkojen tilejä ja menorästien tilejä. Valtiokonttorin tulee ottaa
kirjausohjeita antaessaan huomioon valtion talousarviosta annetun lain 19 §:stä aiheutuvat menorästien seurantaa koskevat
velvoitteet.
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KIRJANPIDON OHJAUS JA VALVONTA
Valtion keskuskirjanpitoon ja valtion tilinpäätökseen vaikuttavista periaatteista keskeisimpiin kuuluu tilivirastojen tilinpäätöksille
asetettu yhtenäisyyden periaate.
Yhtenäisten periaatteiden toteutuminen edellyttää olennaisilta
osin kattavia ja yhtenäisiä määräyksiä siitä, miten valtion tilinpäätöslaskelmille ominaisia tuotto-, kulu- ja tase-eriä käsitellään
sen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Määräyksiä tulee täydentää
myös yksittäisiä ongelmia koskevilla ratkaisuilla erityisesti silloin, kun nämä muodostavat kokonaisuuden kannalta olennaisen
osa-alueen.
Yhtenäisyyden periaatteen toteutumisen kannalta keskeisessä
asemassa on myös talousarvio. Yhtenäiset talousarvion laadintaperiaatteet ja myös tästä näkökulmasta selkeät talousarvion
perustelut ovat edellytys, paitsi talousarvion hallittavuudelle,
viimekädessä myös yhtenäisyyden periaatteen toteutumiselle
valtion kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Yhtenäisyyden periaatteen sisällyttämistä mahdollisuuksien mukaan myös talousarvion
laadintaperiaatteisiin voidaan tästä syystä pitää perusteltuna.
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TARKASTUSVIRASTON KANNANOTTO TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISKELPOISUUDESTA
Valtion tilinpäätös vuodelta 2004 on laadittu voimassa olevien
säännösten mukaisesti. Tarkastusviraston tässä tilintarkastuskertomuksessa esiin tuomat puutteet ja riskit ja valtioneuvoston
alaisten 115 tiliviraston tilintarkastuskertomuksissa esittämät
huomautukset eivät olennaisuuden periaate huomioon ottaen
olisi esteenä valtion tilinpäätöksen vahvistamiselle.

Pääjohtaja, JHTT

Tapio Leskinen

Tarkastuspäällikkö, CISA

Pentti Mykkänen
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LIITE
Kielteiset laillisuuskannanotot ja
ilmoitusvelvollisuudet tarkastusvirastolle
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KIELTEINEN LAILLISUUS-

ILMOITUSVELVOLLISUUS

KANNANOTTO TALOUSARVION JA

TARKASTUSVIRASTOLLE

SITÄ KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN
NOUDATTAMISEN SUHTEEN

ULKOMINISTERIÖN
HALLINNONALA

ULKOMINISTERIÖN
HALLINNONALA

ULKOASIAINMINISTERIÖ

ULKOASIAINMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen ulko-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

asiainministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvi-

ta vuodelle 2005 kuuluvien menojen (2 milj.

rastolle 12.8.2005 mennessä, mihin toimen-

euroa) kirjaamista talousarvion ja talous-

piteisiin se on ryhtynyt menojen varainhoito-

arvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle

vuodelle kohdentamisen oikeellisuuden var-

2004 määrärahasta 24.30.66.4 (Kansainväli-

mistamiseksi.

nen kehitysyhteistyö, maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö).

OIKEUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
OIKEUSMINISTERIÖ
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta siirtomenoiksi luettavien kansainvälisten
järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien noin 200 000 euron maksamista talousarvion vastaisesti oikeusministeriön toimintamenomomentilta 25.01.21.

OIKEUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
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SISÄASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momentilla 29.90.52 (Veikkauksen ja
raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen, arviomääräraha) talousarvion mukaan myöntöpäätösperusteella vuodelle
2004 kuuluvien menojen (143 600 euroa)
kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti maksuperusteella
vuodelle 2005.
ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarviolain 15 §:n 2 momentin mukaista
maistraattien maksullisen toiminnan vuosituloksen esittämistä.
LAPIN LÄÄNINHALLITUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarviolain 15 §:n 2 momentin tarkoittamaa maksullisen toiminnan vuosituloksen
esittämistä.

SISÄASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA
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LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momentilla 29.90.52 (Veikkauksen ja
raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen) talousarvion mukaan myöntöpäätösperusteella vuodelle 2004 kuuluvien menojen (157 149,75 euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti maksuperusteella vuodelle 2005.
VÄESTÖREKISTERIKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Väestörekisterikeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt maksullisen toiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta toimintamenomomentilta maksettua 5 000
euron suuruista valtionapua.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

108

KIELTEINEN

ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

PUOLUSTUSVOIMAT

PUOLUSTUSVOIMAT

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Puo-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

lustusvoimien tulee ilmoittaa tarkastusviras-

lahjoitusvarojen käsittelyä, bruttobudjetoi-

tolle 16.8.2005 mennessä, mihin toimenpitei-

dulle momentille nettoutettuja sakkomaksu-

siin se on ryhtynyt edellä eriteltyjen talous-

ja, virheellistä sitoumusperusteista menoräs-

arvion ja sitä koskevien keskeisten säännös-

tiä, talousarvion soveltamismääräysten vas-

ten vastaisten menettelyjen osalta ja lasken-

taisia liian aikaisin maksettuja maksuja ja

tatoimensa kehittämiseksi.

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n 2
momentin ja 16 §:n edellyttämiä laskentatoimen järjestelyjä.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta Osuuskunta Tradeka -yhtymän pääomapalautusten käsittelyä vuoden 2004 talousarviossa.
TULLIHALLITUS

TULLIHALLITUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tullihal-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

lituksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle

talousarvioasetuksen 64 §:n tarkoittamien ti-

15.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin

linpäätöslaskelmia varmentavien tase-erit-

se on ryhtynyt pääkirjanpidon ja verovaro-

telyiden laadintaa.

jen kirjanpidon erojen selvittämiseksi.
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OPETUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OPETUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OPETUSMINISTERIÖ

OPETUSMINISTERIÖ

Momentilla 29.70.58 (Avustus vuokrakustan-

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

nusten korvaamiseen) on myöntöpäätöspe-

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen opetusmi-

rusteen mukaan vuodelle 2005 kuuluvia me-

nisteriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle

noja kirjattu talousarvion ja talousarvioase-

31.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin

tuksen 5 a §:n vastaisesti vuoden 2004 me-

se on ryhtynyt tilintarkastuskertomukses-

noksi noin 53 000 euroa. Menettelyllä on pi-

sa esitettyjen hintatukimenettelyyn liittyvi-

dennetty kiinteän määrärahan käyttöaikaa.

en puutteiden korjaamiseksi ja laskentatoi-

Talousarvion mukaan myöntöpäätösperus-

men kehittämiseksi.

teella budjetoituja harkinnanvaraisia valtionavustuksia on momenteilla 29.90.52
(Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
taiteen edistämiseen) ja 29.98.50 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun
ja liikuntakasvatuksen edistämiseen) opetusministeriön kirjanpidon mukaan kohdennettu talousarvion vastaisesti muulla perusteella vuoden 2004 menoksi yhteensä noin
2,8 milj. euroa.
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on muilta osin noudatettu.
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OPETUSHALLITUS

OPETUSHALLITUS

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että menoja on talousarvioasetuksen 38 §:n

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Ope-

3 momentin vastaisesti maksettu ennen nii-

tushallituksen tulee ilmoittaa tarkastusviras-

den hyväksymistä. Muilta osin talousar-vio-

tolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimenpi-

ta ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on

teisiin se on ryhtynyt muun laskentatoimen

noudatettu.

kehittämiseksi talousarvioasetuksen 55 §:n
vaatimustasoa vastaavaksi ja oikeiden ja riittävien tuloksellisuustietojen esittämiseksi tilinpäätöksessä.
HELSINGIN YLIOPISTO
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Helsingin
yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle
15.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin
se on ryhtynyt sisäisen valvonnan ja sisäisen
tarkastuksen tilaa koskevien huomautusten
johdosta.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Jyväsky-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

län yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusviras-

momentilta 30.31.45. (Metsäluonnon hoidon

tolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimenpitei-

edistäminen) maksettuja noin 16 000 euron

siin se on ryhtynyt edellä mainittujen talous-

palkkausmenoja sekä talousarvion vastai-

arvion vastaisten menettelyjen osalta.

sesti maksettuja yhteensä noin 1,25 milj. euron käyttöomaisuushankintojen ennakkomaksuja momenteilta 29.10.21. (Yliopistojen
toimintamenot) ja 29.88.50. (Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat).
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LAPIN YLIOPISTO

LAPIN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen La-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

pin yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvi-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

rastolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimen-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

piteisiin se on ryhtynyt maksullisen toimin-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

nan kannattavuuden seurannan järjestämiseksi ja vuosituloksen esittämiseksi talousarviolain 15 §:n 2 momentissa edellytetyllä
tavalla sekä yliopiston ja Arktikum-Palvelu
Oy:n välisten taloudellisten ja toiminnallisten suhteiden järjestämiseksi hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla.

TURUN YLIOPISTO

TURUN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan sanoa,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perus-tuen Tu-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

run yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusviras-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

tolle 15.8.2005 mennessä, mihin konkreet-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

tisiin toimenpiteisiin se on omalta osaltaan

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

ryhtynyt maksullisen toiminnan vuosituloksen luotettavuuden parantamiseksi.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Tarkastuksen perusteella voidaan sanoa,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
ta-lousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
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TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan sanoa,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tampe-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

reen teknillisen yliopiston tulee ilmoittaa tar-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

kastusvirastolle 15.8.2005 mennessä, mihin

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

konkreettisiin toimenpiteisiin se on omal-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

ta osaltaan ryhtynyt Porin yliopistokeskuksessa sovellettavien menettelytapojen kehittämiseksi ja maksullisen toiminnan vuosituloksen luotettavuuden parantamiseksi.
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Helsingin
kauppakorkeakoulun tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt käyttöomaisuuden hallinnoinnin kehittämiseksi.

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
toimintamenomäärärahan käyttämistä noin
6 000 euroa talousarvion vastaiseen tarkoitukseen.
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
Tarkastuksen perusteella voidaan sanoa,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
ta-lousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
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VALTION TAIDEMUSEO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarviolain 15 §:n 2 momentin mukaista maksullisen toiminnan vuosituloksen esittämistä
MUSEOVIRASTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarvion vastaista menojen maksamista (yhteensä 164 200 euroa) momenteilta 29.90.75 (Perusparannukset ja talonrakennukset), 29.90.24 (Museoviraston toimintamenot, siirtomääräraha vuodelta 2003) ja
29.90.95 (Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot) sekä rakennusten luovutushinnan tulouttamista toimintamenomomentille 29.90.24 (2 000 euroa).

ILMOITUSVELVOLLISUUS
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MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Tulotukien, luonnonhaittakorvausten ja ympäristötukien takaisinperinnät on kirjattu
talousarvion vastaisesti talousarviomenotilin hyvitykseksi myös silloin, kun alkuperäinen määräraha ei ole enää ollut käytettävissä. Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on muilta osin noudatettu.
METSÄNTUTKIMUSLAITOS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Metsäntutkimuslaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt muun laskentatoimen kehittämiseksi.
RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momenteille 30.41.42 (Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen, siirretty
määräraha vuodelta 2003) ja 30.51.22 (Vesivarojen käyttö ja hoito) talousarvion vastaisesti kirjattuja palkkausmenoja, yhteensä
441 838 euroa.
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ELÄINLÄÄKINTÄ- JA ELINTARVIKE-

ELÄINLÄÄKINTÄ- JA ELINTARVIKE-

TUTKIMUSLAITOS

TUTKIMUSLAITOS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Eläinlää-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

kintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulee

ta talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyt-

ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2005 men-

tämää maksullisen toiminnan seurantaa ja

nessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt

vuosituloksen esittämistä.

maksullisen toiminnan alijäämäisyyden johdosta sekä hankintojen sisäisen valvonnan
kontrollien kehittämiseksi.

LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖN
HALLINNONALA

LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖN
HALLINNONALA
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen liikenneja viestintäministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 31.8.2005 mennessä, mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt Tiehallinnon
maa-alueiden kirjanpidon, valtuusseurannan ja kustannuslaskennan puutteiden johdosta. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin Tiehallinnon tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2004, 240/53/04.
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TIEHALLINTO

TIEHALLINTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

5 §:n 1 momenttiin perustuen Tiehallinnon

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 12.8.2005

talousarvioasetuksen 54 a §:n edellyttämää

mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryh-

valtuuksien seurannan järjestämistä.

tynyt maa-alueiden kirjanpitoon ja valtuusseurantaan liittyvien puutteiden korjaamiseksi sekä kustannuslaskennan kehittämiseksi talousarvioasetuksen 55 §:n vaatimuksia vastaavaksi.

MERENKULKULAITOS

MERENKULKULAITOS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskei-

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Meren-

siä säännöksiä on noudatettu lukuun otta-

kulkulaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvi-

matta momentilta 31.60.64 (Saariston yhte-

rastolle 12.8.2005 mennessä, mihin toimen-

ysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittämi-

piteisiin se on ryhtynyt momenttia 31.60.64.

nen) vuonna 2004 talousarvion vastaisesti

koskevan talousarvion vastaisen menettelyn

maksettuja noin 770 000 euron polttoaine-

osalta.

menoja.
RATAHALLINTOKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Ratahallintokeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisen valvonnan
puutteiden korjaamiseksi.

117

KIELTEINEN

ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen kauppaja teollisuusministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 31.8.2005 mennessä, mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt ministeriötiliviraston laskentatoimen kehittämiseksi talousarvioasetuksen 55 §:ssä asetettuja vaatimuksia vastaavaksi sekä oikeiden ja riittävien tuloksellisuus- ja kannattavuustietojen
esittämiseksi tilinpäätöksessä.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta vuodelle 2005 kuuluvia menoja (68 629
euroa), jotka on talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti kirjattu vuoden
2004 määrärahasta 32.20.70 (Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta). Menettelyllä on tosiasiallisesti pidennetty talousarviolain 7 §:n tarkoittamaa arviomäärärahan
käyttöaikaa.
KAINUUN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

118

KIELTEINEN
LAILLISUUSKANNANOTTO

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja sen vuosituloksen esittämistä.
PIRKANMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarviolain 15 § 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja sen vuosituloksen esittämistä.
POHJOIS-KARJALAN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja sen vuosituloksen esittämistä.
POHJOIS-POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja sen vuosituloksen esittämistä

ILMOITUSVELVOLLISUUS
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POHJOIS-SAVON TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
vuodelle 2005 kuuluvien menojen kirjaamista (928 036 euroa) talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuoden 2004
menoiksi momentilla 34.07.63 (Pakolaisten
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) sekä
talousarviolain 15 § 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarviolain 15 § 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja sen vuosituloksen esittämistä.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
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SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen sosiaali-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

ja terveysministeriön tulee ilmoittaa tarkas-

momentilta 33.53.24 talousarviolain 19 §:n 1

tusvirastolle 31.8.2005 mennessä, mihin toi-

momentin vastaisesti tehtyä 122 929, 86 eu-

menpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden

ron menorästivarausta.

laskentatoimen ja tuloksellisuusinformaation kehittämiseksi säännösten edellyttämälle tasolle.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUSJA KEHITTÄMISKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarviolain 15 §:n 2 momentin tarkoittaman maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
KANSANTERVEYSLAITOS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
momentille 33.08.21 (Kansanterveyslaitoksen toimintamenot) talousarvion vastaisesti
kirjattuja siirtomenoja, yhteensä noin 18 800
euroa.

121

KIELTEINEN

ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
TUOTEVALVONTAKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta vuodelle 2004 kuuluvien 135 000 euron
maksullisen toiminnan tulojen kirjaamista
vuodelle 2005 sekä talousarviolain 15 §:n 2
momentin tarkoittaman maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
LÄÄKELAITOS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
momentille 33.11.22 (Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot) talousarvion
vastaisesti kirjattuja siirtomenoja, yhteensä
noin 126 000 euroa.

TYÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA

TYÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA
TYÖMINISTERIÖ
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen työministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle
31.8.2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin
se on ryhtynyt työministeriön laskentatoimen saattamiseksi asianmukaisesti järjestetyksi niin, että tilinpäätökseen voidaan tuottaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksellisuudesta.
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YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momentin 35.10.27 (Ympäristövahinkojen torjunta, arviomääräraha) määrärahan
käyttämistä talousarvion vastaisesti momentille 35.60.21 (Suomen ympäristökeskuksen
toimintamenot, siirtomääräraha) kuuluvien
menojen maksamiseen (93 360 euroa).

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA
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