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Eduskunnalle

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

den 2006 toukokuun lopun välisenä aikana

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

valmistuneet tarkastukset.

to antaa eduskunnalle vuosittain syyskuun
loppuun mennessä kertomuksen toiminnastaan ja tarvittaessa erilliskertomuksia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut myös valtion tilinpäätöskertomukseen sisältyvän valtion tilinpäätöksen vuo-

Valtiontalouden tarkastusviraston kerto-

delta 2005.

mus käsittelee viraston toimintaa vuonna
2005 kuitenkin niin, että keskeisimmät tar-

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

kastustulokset esitetään niistä tilintarkastuk-

tun lain 6 §:n perusteella Valtiontalouden tar-

sista, jotka ovat valmistuneet keväällä 2006

kastusvirasto kunnioittavasti antaa eduskun-

ja kohdistuvat vuoteen 2005. Vastaavasti toi-

nalle kertomuksen toiminnastaan sekä tilin-

minnantarkastuksista on kertomukseen si-

tarkastuskertomuksen valtion tilinpäätöksen

sällytetty vuoden 2005 kesäkuun alun ja vuo-

tarkastuksesta vuodelta 2005.
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eduskunnalle toiminnastaan
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1 Tarkastusviraston toiminta
vuonna 2005
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.

10

1.2 Toiminnan päämäärä
Tarkastusviraston toiminnan päämääränä

• valtion tilinpäätöksen ja tilivirastojen ti-

on tuottaa eduskunnalle, valtioneuvostolle

linpäätösten oikeiden ja riittävien tietojen

ja sen alaiselle hallinnolle hyödyllistä ja luo-

vaatimus toteutuu

tettavaa valvonta- ja tarkastustietoa valtion
taloudenhoidosta, talousarvion noudattami-

sekä edistää

sesta ja hallinnon toiminnasta.
• eduskunnan budjettivallan toteutumista,
Tarkastustoiminnalla ja siihen sisältyvien
keskeisten osaamisalueiden asiantuntijatoiminnalla tarkastusvirasto haluaa

• asianmukaisen sisäisen valvonnan toteutumista,
• hyvään taloudenhoitoon kuuluvien peri-

• varmistaa, että valtion talousarviota ja taloudenhoitoa koskevia säännöksiä ja mää-

aatteiden noudattamista sekä
• hallinnon tuloksellisuutta.

räyksiä noudatetaan,
• edistää valtionhallinnon tuloksellisuutta
sekä

Toiminnantarkastus on kertaluonteista ja
kohdistuu useita toimijoita käsittäviin tehtäväalueisiin, hallintoa läpäiseviin toimintoi-

• tukea hyvää hallintoa ja taloudenhoitoa

hin, tietyn hallintolohkon, viranomaisen tai

koskevien yleisten periaatteiden toteutu-

valtionavun saajan hoitamaan rajattuun teh-

mista hallinnossa.

tävään, talousarvion ulkopuolisiin rahastoihin, liikelaitoksiin tai valtion määräysvallas-

Tarkastusvirasto toteuttaa tarkastustehtä-

sa oleviin yhtiöihin.

väänsä tilintarkastuksella ja toiminnantarkastuksella. Näiden toisiaan täydentävien

Toiminnantarkastuksen keskeisenä pää-

tarkastuslajien varaan ja keskinäiselle vuo-

määränä on tuoda esiin hallinnon tuloksel-

rovaikutukselle rakentuu viraston kokonais-

lisuuden merkittävät puutteet ja ongelmat

tehtävän menestyksellinen hoitaminen.

sekä niiden perimmäiset syyt ja tuottaa niistä
asianomaisille päätöksentekijöille talouden-

Tilintarkastus on vuotuista ja kohdistuu
kaikkiin valtion tilinpäätösvelvollisiin viras-

hoidon ohjauksessa tarpeellista tietoa käyttökelpoisessa muodossa.

toihin ja laitoksiin. Tarkastustoiminnalla ja
siihen sisältyvien keskeisten osaamisalueiden asiantuntijatoiminnalla tilintarkastus

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

varmistaa, että

joka turvaa ensisijaisesti valtion taloudellisia
intressejä. Tilintarkastus palvelee eduskun-

• valtion talousarviota ja sen soveltamiseen

taa sekä valtioneuvostoa ja sen alaista hal-

liittyvää keskeistä lainsäädäntöä noudate-

lintoa erityisesti varmistamalla taloudenhoi-

taan,

don laillisuutta ja talousarvion noudattamis-
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ta. Toiminnantarkastus palvelee näitä erityi-

le ja muille valtiontaloutta ohjaaville rapor-

sesti tuottamalla objektiivista tarkastustietoa

toitavan informaation oikeellisuutta ja riittä-

valtion tehtävien hoidon tuloksellisuudes-

vyyttä. Raportoinnilla tuotetaan lisäarvoa mi-

ta ja myös ei-odotetuista vaikutuksista. Mo-

nisteriöiden sekä virastojen ja laitosten johta-

lemmat tarkastuslajit turvaavat eduskunnal-

miselle 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, säädösten, talousarvion

• laadullisesti ja määrällisesti riittävästi sil-

ja muiden ohjauspäätösten noudattamisesta

le kuuluvan tarkastus- ja asiantuntijateh-

valtion taloudenhoidossa sekä valtion ja tili-

tävän edellyttämää ammattitaitoa ja osaa-

virastojen tilinpäätösten oikeellisuudesta. Li-

mista,

säksi 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
edistää sitä, että kansalaiset pitävät tarkas-

• selkeä ja oikea-aikainen raportointi.

tusvirastoa riippumattomana ja luotettavana
tarkastusviranomaisena sekä kokevat viras-

Viraston strategiassa vuosille 2003–2006

ton 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 tarkas-

kitsee, että tarkastusviraston toiminta tu-

tusvirasto on työpaikkana kilpailukykyi-

kee eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntö-

nen tarjoamalla henkilöstölle haasteellisia

valtaa tuottamalla objektiivista ja hyödyllis-

tehtäviä, mahdollisuuden kehittyä sekä

tä tarkastustietoa talousarvion toimeenpa-

ammatillisesti että yhteisön jäsenenä, oi-

nosta, lainsäädännössä hallinnolle asetettu-

keudenmukaisen ja kannustavan palkka-

jen tehtävien hoidosta ja tavoitteiden toteu-

uksen sekä ajanmukaiset työvälineet ja tu-

tumisesta sekä hallinnon eduskunnalle anta-

kijärjestelmät.

mien suunnitelmatietojen ja tilivelvollisuutta
toteuttavien tietojen 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

• valtion liikelaitokset ja valtion määräys-

käsittävät:

vallassa olevat yhtiöt
• valtion maksuliikettä hoitavat luottolaitokset

• valtioneuvoston ja ministeriöt

• Suomen ja Euroopan unionin väliset varainsiirrot.

• valtion virastot ja laitokset
• valtionavut
• valtion talousarvion ulkopuoliset valtion
rahastot

Niiden taloudellista merkitystä kuvaavat
seuraavat vuoden 2005 tilinpäätösluvut:

VALTIONHALLINTO
• 114 tilivirastoa 1
• valtion tilinpäätöksen loppusumma noin 41,2 mrd. euroa 2
• henkilöstön määrä noin 123 000

VALTIONTUET JA TULONSIIRROT
• valtionavun saajina kunnat, kuntayhtymät, kotitaloudet, yleishyödylliset yhteisöt ja yritykset
• muut tuet ja siirtomenot
• siirtomenot noin 24,6 mrd. euroa

TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT
• 11 rahastoa
• rahastojen yhteenlasketut tuotot 3,0 mrd. euroa ja kulut 0,9 mrd. euroa

VALTION LIIKELAITOKSET
• kuusi liikelaitosta
• liikevaihto noin 1,6 mrd. euroa
• henkilöstön määrä noin 7 900

VALTION MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVAT YHTIÖT
• 33 valtion määräysvallassa olevaa yhtiötä
• liikevaihto noin 23,5 mrd. euroa
• henkilöstön määrä noin 76 000
1

Luku ei sisällä eduskuntaa, Valtiontalouden tarkastusvirastoa eikä kuluttajavalituslautakuntaa, joka on 1.9.2005 alkaen kuulunut

oikeusministeriön tilivirastoon.
2

Valtion tilinpäätöksen mukainen talousarviomenojen loppusumma.
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ERITYISKOHTEITA
• Euroopan unionin ja Suomen välisten varainsiirrot sekä EU-varojen käyttö ja käytön valvonta
• Euroopan unionin talousarvioista tulevat tulot noin 1,0 mrd. euroa
• Euroopan unionille menevät maksut noin 1,6 mrd. euroa
• 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 niistä

Tilintarkastus kattaa kaikki valtion tilivi-

linjauksista, joiden mukaan viraston toimin-

rastot ja valtion tilinpäätöksen. Tilintarkas-

taa suunnataan, toteutetaan ja kehitetään.

tukset suunnataan tilivirastokohtaisesti edel-

Toimintastrategiassa huomioidaan viraston

lä mainitut kriteerit huomioon ottaen.

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

Toiminnantarkastusten kohteet valitaan
vuosittain erityisten kohdentamisalueiden
pohjalta. Vuoden 2005 tarkastustoiminnan

Tarkastusviraston toiminta perustuu pi-

erityiset kohdentamisalueet olivat:

demmän aikavälin suunnitteluun ja vuotuiseen toiminnan suunnitteluun. Suunnitelmis-

• eduskunnan saamat oikeat ja riittävät tie-

sa määritellään toiminnan strategiset linja-

dot talousarvioesityksissä ja valtion tilin-

ukset ja toiminnan suuntaamisen kohdenta-

päätöskertomuksessa

misalueet sekä vahvistetaan yksittäiset tarkastuskohteet. Viraston toimintastrategian
vuosille 2003–2006 mukaan toiminnan kes-

• tulosohjaus ja tilivelvollisuus mukaan lukien hallinnon tuottavuus

keisimmät kriittiset menestystekijät ovat tarkastustoiminnan oikea kohdentaminen ja viraston ammattitaidon turvaaminen.
Tarkastustoiminnan suuntaamiseksi tar-

• valtionosuudet, -avustukset ja muut tuet
(ml. EU-tuet)
• valtion tulot.

kastusvirasto on vahvistanut seuraavat kriteerit:

Yhtäläisen suojan periaatteen mukaisesti EU-varojen tarkastus saa virastossa saman

• asian taloudellinen merkitys

painoarvon kuin kansallisten varojen tarkastus. Tarkastusvirasto tarkastaa Suomen

• riski valtiontalouden kannalta

ja Euroopan unionin välisiä varainsiirtoja samassa laajuudessa sekä samoja periaatteita

• valtion taloudenhoitoa koskevan uuden
tiedon tuottaminen

ja menettelytapoja noudattaen kuin kansallisia varoja. Valtion runsaasta sadasta tilivirastosta 2/3:lla on kirjanpidossaan EU-varoi-

• valtion virastojen ja laitosten taloudenhoi-

hin liittyviä tapahtumia.

don oikeellisuuden ja toimivuuden, raportoitavien tietojen luotettavuuden sekä ta-

Virasto seuraa valtion määräysvallassa ole-

lousarvion noudattamisen varmistaminen.

vien yhtiöiden, valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen toi-

Virasto toteuttaa tarkastustehtäväänsä ti-

mintaa. Valtion määräysvallassa oleviin yh-

lintarkastuksella ja toiminnantarkastuksel-

tiöihin ja valtion liikelaitoksiin sekä talousar-

la, jotka toimivat samansuuntaisesti viraston

vion ulkopuolisiin valtion rahastoihin kohdis-

päämäärien toteuttamiseksi.

tuvista tarkastuksista päätetään erikseen.
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1.6 Tarkastustoiminta vuonna 2005
Tarkastusvirasto antoi keväällä 2005 ker-

tiin 29 uutta tarkastusta. Vuoden päättyes-

tomuksen valtion tilinpäätöksen tarkasta-

sä käynnissä oli 41 toiminnantarkastusta.

misesta varainhoitovuodelta 2004 ja tilin-

Toimintavuonna julkaistiin myös selvitys

tarkastuskertomukset valtion tilivirastois-

valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden

ta. Näihin liittyen annettiin yhteensä 335

edellisvuoden toiminnasta. Lisäksi tarkas-

väliraporttia. Varainhoitovuotta 2005 kos-

tusvirasto seurasi ja käsitteli valtionhallin-

keva tilintarkastus aloitettiin kaikissa val-

nossa tapahtuvia taloudellisia väärinkäy-

tion 115 tilivirastoissa ja kahdessa valtion

töksiä ja niiden vaikutuksia sekä toimen-

talousarvion ulkopuolisessa valtion rahas-

piteitä väärinkäytösten torjunnassa.

tossa. Näitä sekä valtion tilinpäätöstä koskevat tarkastuskertomukset annettiin ke-

Tarkastustoiminnasta ja sen keskeisistä

väällä 2006. Toimintavuonna 2005 pää-

tuloksista kerrotaan jäljempänä tässä kerto-

tettiin 31 toiminnantarkastusta ja aloitet-

muksessa.
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1.7 Viraston toiminnan kehittäminen
Vuonna 2005 virastossa toteutettiin toimin-

Virasto aloitti keväällä 2005 vuosina 2005–

nantarkastuksen uudelleenorganisointi, jon-

2006 toteutettavan ”Parempaan työyhtei-

ka myötä toiminnantarkastuksen henkilö-

söön” -kehittämishankkeen. Hankkeen ta-

kunta koottiin yhteen toimintayksikköön.

voitteena on parantaa työyhteisön toimivuut-

Muutoksen tavoitteena on tarkastusproses-

ta, kehittää esimiestyötä hyvinvointia tuke-

sin sekä tarkastuskertomusten laadun ja yh-

vaksi sekä parantaa viraston sisäistä yhteis-

denmukaisuuden parantaminen, parempien

työtä. Kehittämishankkeen avulla pyritään

edellytysten luominen toiminnan johtami-

luomaan tuloksellinen ja hyvinvoiva työyh-

selle ja uusiutumiselle sekä tarkastajien vä-

teisö. Hanke osaltaan vastaa viraston kehit-

lisen yhteistyön lisäämiselle.

tämistarpeisiin eli työhyvinvoinnin parantamiseen, yhteistyötaitojen lisäämiseen ja esi-

Tarkastusvirastossa toteutettiin marras-

miestaitojen kohentamiseen. Hankkeen to-

kuussa 2005 työhyvinvointikysely, jolla sel-

teuttamisen apuna on ulkopuolisia palvelun-

vitettiin organisaation toimintaa työyhtei-

tuottajia.

sönä. Menetelmänä käytettiin työterveyslaitoksessa kehitettyä työilmapiiri- ja hy-

Työergonomian parantamiseksi virasto

vinvointibarometria (THB). Kyselyn perus-

hankki edellisvuonna tehtyihin työergono-

teella viraston henkilökunta tuntee heille

miakartoituksiin perustuen Helsingin toimi-

asetetut tavoitteet hyvin sekä pitää hen-

paikan työhuoneisiin nykyisten ergonomia-

kilökohtaisia vaikutus- ja kehittymismah-

suositusten mukaiset työpöydät. Noin 70 pro-

dollisuuksia hyvinä. Tarkastusvirastossa

senttiin Helsingin toimipaikan työhuoneista

on kuitenkin kehitettävää etenkin tiedon-

asennettiin uusi työpöytä vuodenvaihteessa.

kulussa, esimiestyössä ja yleisessä työil-

Henkilökohtaista tiedonkäsittelyä uudistet-

mapiirissä. Kokonaisuudessaan työilmapii-

tiin hankkimalla 60 käyttäjälle uusi työase-

ri- ja hyvinvointibarometrikyselyn tuloksia

ma. Atk-järjestelmien toimintavarmuutta

voidaan pitää viiteaineistoon suhteutettu-

parannettiin hankkimalla uudet verkon kyt-

na melko hyvinä.

kinlaitteet. Tulostuspalvelujen uudistaminen
aloitettiin tekemällä koko virastoa koskeva

Keväällä 2005 tarkastusvirastossa aloitet-

tulostusjärjestelmän kehittämissuunnitelma,

tiin viraston intranetpalvelun uudistushan-

jonka toteuttaminen aloitettiin joulukuussa.

ke. Hankkeessa selvitetään viraston intra-

Virastossa otettiin joulukuussa käyttöön ta-

netin sisällölliset, rakenteelliset ja toimin-

loushallinnon sähköinen arkistointijärjestel-

nalliset uudistustarpeet sekä suunnitellaan

mä ja henkilöstöhallinnon uusi tietojärjestel-

ja toteutetaan uudistus tarkastusviraston

mä.

verkkopalvelustrategian mukaisesti. Hanke laajeni käsittämään myös ns. sähköisen

Kertomusvuonna virasto päivitti kansainvä-

työpöydän käyttöönottoa koskevan selvityk-

listä toimintaa koskevan ohjeen. Ohje sisäl-

sen ja suunnittelun. Intranetpalvelun ja säh-

tää viraston kansainvälisen toiminnan kuva-

köisen työpöydän määrittely valmistui ke-

uksen sekä kansainvälisen toiminnan peri-

väällä 2006.

aatteita ja linjauksia.
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1.8 EU-perustainen yhteistyö ja EU-varojen tarkastus

Tarkastusviraston suorittaman EU-varoihin

Pääjohtajakokous ja työryhmätyö

kohdistuvan tarkastuksen kansallisena säädösperustana on laki valtiontalouden tarkas-

Vakiintuneeseen tapaan virasto osallistui

tusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suo-

kertomusvuonna Euroopan unionin tarkas-

men ja Euroopan yhteisöjen välisiä varain-

tusvirastojen pääjohtaja-3 ja yhteyshenkilö-

siirtoja (353/1995). EU-varoihin kohdistu-

kokouksiin sekä pääjohtajakokousten aset-

van tarkastustoiminnan yleisenä lähtökoh-

tamien työryhmien työskentelyyn. Pääjohta-

tana on EY:n perustamissopimuksen 10 ar-

jakokoukseen osallistuvat jäsenmaiden tar-

tiklan mukainen lojaliteettiperiaate sekä 280

kastusvirastot ja Euroopan tilintarkastus-

artiklan mukainen yhtäläisen suojan periaa-

tuomioistuin. Pääjohtajakokouksissa sovi-

te. Tarkastusviraston toimintaperiaatteisiin

taan tarkastustoiminnan yhteistyömuodois-

kuuluu, että virasto tarkastaa Suomen ja Eu-

ta, vaihdetaan tietoa EU-varoihin kohdistu-

roopan unionin välisiä varainsiirtoja samas-

vasta tarkastustoiminnasta ja muusta yhteis-

sa laajuudessa sekä samoja periaatteita ja

työstä sekä hyväksytään tarkastustoimin-

menettelytapoja noudattaen kuin kansallisia

taa koskevia ohjeellisia standardeja ja hyviä

varoja. EU-varojen tarkastuksissa käytettä-

menettelytapoja. Keskeisimmät pääjohtaja-

vät valintakriteerit ovat samat kuin muissa-

kokouksessa käsitellyt asiat koskivat EU-ha-

kin tarkastusviraston tarkastuksissa. Tarkas-

kijamaiden kanssa tehtävää tarkastusalan

tusvirasto toimii Euroopan unionin jäsenval-

yhteistyötä, pääjohtajakokouksen asettami-

tioiden ylimpien tarkastuselinten sekä Eu-

en työryhmien tuloksia sekä kokousten si-

roopan tilintarkastustuomioistuimen kan-

sällön kehittämistä. Lisäksi kokouksessa kä-

sallisena yhteysviranomaisena EY:n perus-

siteltiin komission suunnitelmaa yhdenne-

tamissopimuksen 248 artiklan yhteistyövel-

tyksi sisäisen valvonnan viitekehykseksi,

voitteen mukaisesti.

mistä tarkastusvirasto antoi myös lausunnon
valtiovarain controller -toiminnolle.

Euroopan unionin talousarviosta Suomen
talousarvioon tulleet tulot olivat vuonna 2005

Vuonna 2005 tarkastusvirasto osallistui

noin 0,9 miljardia euroa. Lisäksi valtion ta-

pääjohtajakokousten asettamien pääjohtaja-

lousarvion ulkopuolelle tulleen tulon mää-

ja yhdyshenkilökokouksia valmistelevan ke-

rä oli noin 84 miljoonaa euroa. Suomen ta-

hittämistyöryhmän, arvonlisäverotyöryhmän,

lousarviosta Euroopan unionille maksettujen

julkisia hankintoja koskevan työryhmän, ra-

maksujen määrä oli noin 1,5 miljardia euroa.

kennerahastotyöryhmän sekä EU-varojen

Lisäksi unionin puolesta kerättävien maksu-

tarkastuksia koskevan raportoinnin kehittä-

jen määrä oli noin 150 miljoonaa euroa.

mistyöryhmän työskentelyyn.

3

The Contact Committee (CC) is an assembly of the Heads of the Supreme Audit Institutions (SAIs) in the EU Member States and of

the European Court of Auditors.
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Tarkastusviraston tarkastukset

sessa arvioitiin toiminnan ohjausta, ministeriöiden menettelytapoja, eduskunnalle tie-

Euroopan unionin varainsiirtoja tarkaste-

dottamista säädöshankkeista sekä taloudelli-

taan osana tilintarkastusta samoja periaat-

sia vaikutuksia koskevan arviointitiedon laa-

teita ja menettelytapoja noudattaen kuin

tua ja riittävyyttä.

kansallisia varoja. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota paitsi kirjanpidon oikeelli-

Tarkastusvirasto osallistui EU:n kahdek-

suuteen ja toiminnan laillisuuteen myös toi-

san jäsenvaltion tarkastusviraston rinnak-

minnan ohjauksen asianmukaisuuteen sekä

kaistarkastuksena tehtyyn rakennerahasto-

erityisesti erilaisiin varojen hallinnointiin ja

jen jäljitysketjua koskeneeseen tarkastuk-

sisäisen valvonnan järjestämiseen liittyviin

seen, josta julkaistiin myös tarkastuskerto-

kysymyksiin. Tarkastuskannanotot on ra-

mus (92/2005).

portoitu niille tilivirastoille, joita tarkastukset ovat koskeneet tai joilla on vastuu puutteiden korjaamisesta.

Lisäksi tarkastusvirasto osallistui kymmenen muun jäsenmaan tarkastusviraston tavoin rakennerahastojen epäsäännönmukai-

Varainhoitovuonna 2005 erityisesti EU:n

suuksien ilmoittamismenettelyä koskevaan

varainsiirtoihin kohdistuvia tilintarkastuksia

rinnakkaistarkastukseen. Tarkastuksen on

suoritettiin Euroopan maatalouden ohjaus- ja

määrä valmistua vuoden 2006 loppuun men-

tukirahaston osalta maa- ja metsätalousmi-

nessä.

nisteriössä sekä Lapin TE-keskuksessa, Euroopan sosiaalirahaston osalta Lapin ja Oulun lääninhallituksissa ja Euroopan aluekehitysrahaston osalta Teknologian kehittämis-

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
tarkastukset Suomessa

keskuksessa. EU-varojen käyttöön kohdistuneissa tilintarkastuksissa havaittiin puuttei-

Virasto osallistui tarkkailijana tilintarkastus-

ta mm. Euroopan sosiaalirahaston rahoitta-

tuomioistuimen kaikkiin kuuteen Suomes-

mien hankkeiden valtuusseurannassa sekä

sa tehtyyn tarkastukseen sekä vastasi tilin-

valtion oman tuotannon hankkeiden hallin-

tarkastustuomioistuimen kyselyihin ja tieto-

noinnissa.

pyyntöihin. Virastossa järjestettiin perinteinen tilintarkastustuomioistuimen suomalai-

Kertomusvuonna tehtiin toiminnantarkas-

sen jäsenen tiedotustilaisuus tilintarkastus-

tus aiheesta “EU-säädösehdotusten kansalli-

tuomioistuimen tekemästä edelliseen va-

nen käsittely - erityisesti taloudellisten vaiku-

rainhoitovuoteen kohdistuneesta tarkas-

tusten arvioinnin kannalta” (122/2006). Tar-

tuksesta. Varainhoitovuotta 2004 koskevas-

kastuksessa selvitettiin sitä, ovatko Suomen

sa vuosikertomuksessa tilintarkastustuomio-

viranomaisten käytännöt EU-säädösten val-

istuimen välittömästi Suomea koskevat ha-

mistelussa toimivia tiedonkäyttäjän eli edus-

vainnot liittyivät systemaattisiin ongelmiin

kunnan näkökulmasta. Erityisen mielenkiin-

tullien niin sanotussa B-kirjanpidossa sekä

non kohteena oli EU-säädösehdotusten talo-

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan

udellisten vaikutusten arviointi. Tarkastuk-

Adapt-ohjelmaan vuosilta 1995–1999.
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1.9 Kansainvälinen toiminta

Tarkastusvirasto on valtioiden ylimpien tar-

valla. Toimintavuonna tarkastusvirasto osal-

kastuselinten kansainvälisen järjestön Into-

listui Pohjoismaiden tarkastusvirastojen pää-

sain ja sen eurooppalaisen tytärjärjestön Eu-

johtajakokouksen ja yhdyshenkilökokouk-

rosain jäsen. Virasto osallistui järjestön ko-

sen lisäksi pääjohtajakokouksen asettami-

kouksiin ja seminaareihin sekä vastasi jär-

en valtionyhtiötarkastustyöryhmän, väärin-

jestöistä ja niiden työryhmistä tuleviin viras-

käytöstyöryhmän ja tarkastusvirastojen toi-

ton toimintaa koskeviin kyselyihin. Kansain-

mintaa vertailevien tunnuslukujen kehittä-

välisessä yhteistyössä keskeisessä asemassa

mistyöryhmän työskentelyyn. Keskeisimmät

on valtiontalouden tarkastuksen menettely-

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen toimin-

tapoja koskeva tiedonvaihto. Intosain ja Eu-

taa vertailevat tunnusluvut on esitetty lu-

rosain toimintamuotoja ovat myös tarkastus-

vussa 1.10. Baltian maiden tarkastusvirasto-

menetelmien ja tarkastusstandardien kehit-

jen kanssa yhteistyötä tehtiin osallistumalla

tämistyö.

Baltian maiden ja Pohjoismaiden tarkastusvirastojen edustajien yhteistyökokoukseen

Kertomusvuonna tarkastusvirasto osallistui
järjestyksessään kuudenteen Eurosain kon-

sekä vastaamalla kyselyihin ja muihin tietopyyntöihin.

gressiin, jonka pääteemana oli julkisten tulojen tarkastus. Virasto osallistui myös Eur-

Tarkastusvirasto toimi Euroopan keskipit-

osain ja sen Latinalaisen Amerikan ja Karibi-

kien sääennusteiden keskuksen (ECMWF),

an valtioiden tarkastusvirastoista koostuvan

Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön

sisarjärjestön Olacefsin yhteiskokoukseen.

järjestön (AITIC), Itämeren suojelukomissi-

Kokouksessa käsiteltiin virkamiesten sidon-

on, Nordiska institutet för Samtidskonst’in

naisuuksien ilmoittamisvelvollisuutta ja -me-

ja Nordiskt utvecklingscenter för handikapp-

nettelyjä sekä tarkastusvirastojen tarkastus-

hjälpmedel’in tilintarkastajana.

ten vaikutusten arviointia koskevia teemoja.
Lisäksi tarkastusviraston edustajat osallistui-

Tarkastusviraston edustajat osallistuivat

vat Intosain ympäristötarkastustyöryhmän

yhteensä 30:een ulkomailla järjestettyyn ko-

kokoukseen sekä julkisia hankintoja koske-

koukseen ja seminaariin, joiden lisäksi viras-

neeseen Eurosain koulutusseminaariin.

ton edustajat tekivät ulkomaille kahdeksan

Pohjoismaiden ja Baltian maiden tarkas-

tarkastusmatkaa. Kertomusvuonna tarkas-

tusvirastojen välinen yhteistyö ja keskinäi-

tusvirastoon tehtiin ulkomailta yhteensä 10

nen tiedonvaihto toteutuivat perinteisellä ta-

tutustumiskäyntiä ja vierailua.
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1.10 Organisaatio, henkilöstö, kustannukset
ja vertailevat tunnusluvut
Organisaatio
PÄÄJOHTAJA
Tapio Leskinen

NEUVOTTELUKUNTA

TILINTARKASTUKSEN
TOIMINTAYKSIKKÖ

TOIMINNANTARKASTUKSEN
TOIMINTAYKSIKKÖ

SISÄISTEN
PALVELUJEN
TOIMINTAYKSIKKÖ

Ylijohtaja
Marjatta Kimmonen

Ylijohtaja
Vesa Jatkola

Johtaja
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, tilintarkastus- ja toiminnantarkastusyksiköt ja sisäisten palvelujen yksikkö.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ylläpitää
ja kehittää tarkastusviraston yhteyksiä yh-

Sisäisten palvelujen yksikön tehtävänä on

teistyötahoihin, tehdä aloitteita tarkastus-

valmistella ja hoitaa ne asiat, jotka koske-

toiminnan kehittämiseksi sekä seurata tar-

vat tarkastusviraston sisäistä hallintoa ja ti-

kastustoiminnan suuntautumista, tulokselli-

livirastotehtäviä sekä sisäisiä tukipalveluja.

suutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen

Lisäksi yksikkö hoitaa viraston yhteisiä kan-

kannalta. Neuvottelukunnan puheenjohta-

sainvälisiä asioita sekä yhteydenpitoa Euroo-

jana on vuonna 2005 toiminut kansanedus-

pan tilintarkastustuomioistuimeen.

taja Olavi Ala-Nissilä, varapuheenjohtajana
alivaltiosihteeri Juhani Turunen ja sihteerinä
erikoistutkija Timo Lehtinen.
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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, tarkastusviraston henkilöstön edustaja

Anita Niemi-Iilahti,

hallintojohtaja, Vaasan yliopisto

Anni Sinnemäki,

kansanedustaja

Vappu Taipale,

pääjohtaja, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Juhani Turunen,

alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Kari Urpilainen,

maakuntahallituksen varapuheenjohtaja

Vuonna 2005 neuvottelukunta kokoontui vii-

Henkilöstö

si kertaa. Kokouksissa käsiteltiin tarkastusviraston tarkastustoiminnan itsearviointia,

Tarkastusvirastossa oli vuoden 2005 päätty-

tarkastusviraston vaikuttavuustarkastuksen

essä 149 virkaa. Viraston työssä olevan hen-

kehittämistä, tarkastusviraston eduskunnal-

kilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2005 lo-

le antamaa kertomusta toiminnastaan ja ti-

pussa 152 henkilöä. Vuonna 2005 virasto

lintarkastuskertomusta valtion tilinpäätök-

käytti 147 henkilötyövuotta vastaavan työ-

sen tarkastuksesta vuodelta 2004 sekä tar-

panoksen.

kastusviraston toiminta- ja tarkastussuunnitelmaa vuodelle 2006. Lisäksi neuvottelu-

Naisten osuus tarkastusviraston koko hen-

kunnalle esiteltiin tarkastusviraston toimin-

kilöstöstä oli 40,1 prosenttia. Tarkastushen-

nantarkastuksen organisaation kehittämis-

kilöstöstä naisten osuus oli 36,3 prosenttia ja

tä, yhteenvetotietoja vuoden 2004 tilintar-

muusta henkilöstöstä 57,1 prosenttia. Valtion

kastuksista, Pohjoismaiden tarkastusviras-

koko budjettitalouden henkilöstöstä vuonna

tojen yhteiskertomusta vuodelta 2004 sekä

2004 naisia oli 49,0 prosenttia.

ajankohtaisia toiminnantarkastuksia.
Tarkastusviraston henkilöstön keski-ikä
Eduskunnan valitsemina tarkastusviras-

oli kertomusvuoden lopussa 45,6 vuotta.

ton tilintarkastajina, jotka ovat tarkastaneet

Suurimmat ikäryhmät kertomusvuonna oli-

tarkastusviraston tilinpäätöksen, kirjanpidon

vat 50–54 (20,4 %) ja 45–49 (17,1 %) -vuo-

ja hallinnon, ovat toimineet kansanedustajat

tiaat. Valtion koko budjettitalouden henki-

Matti Saarinen, Petri Salo ja Tuomo Hänni-

löstön keski-ikä vuonna 2004 oli 42,9 vuot-

nen sekä KHT Eero Suomela.

ta.
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Vuonna 2005 vaihtuvuus koko henkilös-

Henkilöstön koulutustaso on korkea. Tar-

tön osalta oli 7,6 prosenttia, tarkastushen-

kastushenkilöstöstä korkeakoulututkinnon

kilöstön osalta 6,2 prosenttia ja muun hen-

suorittaneiden osuus oli 99,2 prosenttia.

kilöstön osalta 15,9 prosenttia. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyi kaksi henkilöä,

Henkilötyövuotta kohden henkilöstön ke-

mikä on 1,3 prosenttia viraston henkilöstös-

hittämiseen käytettiin koko henkilöstön osal-

tä. Vuoden 2005 lopussa henkilöstön keski-

ta keskimäärin 13,1 työpäivää, tarkastushen-

määräinen palvelusaika tarkastusvirastossa

kilöstön osalta 14,9 työpäivää ja muun henki-

oli 11,9 vuotta.

löstön osalta 5,4 työpäivää.

TIETOJA KOKO HENKILÖSTÖSTÄ 31.12.

Keski-ikä/vuotta

2002

2003

2004

2005

44,9

45,2

45,8

45,6

Keskimääräinen palvelusaika tarkastusvirastossa/vuotta

11,3

11,9

12,0

11,9

Naisten osuus/%

34,8

37,8

37,6

40,1

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus/%

86,2

86,7

85,8

86,8

2002

2003

2004

2005

Naisten osuus/%

30,4

34,5

33,9

36,3

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus/%

99,1

99,2

99,1

99,2

2002

2003

2004

2005

Naisten osuus/%

56,5

54,2

53,2

57,1

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus/%

21,7

25,0

26,9

32,1

2002

2003

2004

2005

1 130

1 273

1 612

1 924

8,2

9,0

11,5

13,1

308 996

355 992

431 199

567 111

2 255

2 525

3 080

3 857

TIETOJA TARKASTUSHENKILÖSTÖSTÄ 31.12.

TIETOJA MUUSTA HENKILÖSTÖSTÄ 31.12.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Henkilötyöpäivinä
Henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden
Kustannukset/euroa
Kustannukset henkilötyövuotta kohden
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Kulurakenne ja kustannukset

euroa, josta henkilöstökulut olivat 77,7 prosenttia.

Vuodelle 2005 viraston toimintamenoihin
oli myönnetty 10 996 000 euroa. Määrära-

Yksityiskohtaiset tiedot tarkastusviraston

hoja käytettiin 10 866 714 euroa. Tarkastus-

kustannuksista käyvät ilmi viraston tilinpää-

viraston tuotto- ja kululaskelman mukaiset

töksestä ja siihen sisältyvästä toimintakerto-

toiminnan kulut olivat yhteensä 11 055 769

muksesta.

187 315 133
910

Henkilöstökulut
Vuokrat

916

Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
Poistot

8 594
Kuvio 1: Tarkastusviraston kulut vuonna 2005 (tuhatta euroa).

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen
toimintaa vertailevat tunnusluvut

vuodesta 2004 lähtien laatineet tarkastusvirastojen toimintaa vertailevan tunnuslukuraportin. Keskeisimmät tunnusluvut koske-

Pohjoismaiden tarkastusvirastot (Suomi, Is-

vat tarkastusvirastojen kustannus- ja henki-

lanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Färsaaret) ovat

lötyövuositietoja.
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Kuvio 2. Palkallisen tunnin keskimääräiset kustannukset (korjattu ostovoimapariteetti-indeksillä).

Tarkastusvirastojen palkallisen tunnin kes-

talouden tarkastusviraston palkallisen tun-

kimääräiset kustannukset vuonna 2005 vaih-

nin keskimääräinen kustannus ostovoimapa-

telivat maittain 26–44 euron välillä. Valtion-

riteettiindeksillä korjattuna oli 33,44 euroa.
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Kuvio 3. Tarkastusvirastojen menot suhteessa tarkastettavien menoihin.

Tarkastusvirastojen menoja suhteessa tar-

koittaa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto

kastettavien menoihin kuvaava tunnuslu-

tarkasti yhdellä käyttämällään eurolla 5 814

ku vaihteli 0,02–0,1 prosentin välillä vuonna

euroa, kun vastaavasti Färsaarten tarkastus-

2005. Valtiontalouden tarkastusviraston osal-

virasto tarkasti yhdellä käyttämällään eurol-

ta tunnusluku on 0,02 prosenttia. Tämä tar-

la 1 007 euroa.
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Kuvio 4. Tarkastusvirastojen henkilötyövuodet.

Tarkastusvirastojen

henkilötyövuodet

vuonna 2005 vaihtelivat 10–484 henkilötyö-

vuoden välillä. Valtiontalouden tarkastusviraston henkilötyövuosien määrä oli 147.

26

2 Valtion vuoden 2005
tilinpäätöskertomus
2.1 Valtion vuoden 2005 tilinpäätös
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa val-

dynnetty tarkastusviraston suorittamissa tili-

tion tilinpäätöstä koskevan tilintarkastus-

virastojen tilintarkastuksissa kertyneitä ha-

kertomuksen vuodelta 2005 eduskunnalle

vaintoja.

yhdessä tämän kertomuksen kanssa.
Valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot
Valtion tilinpäätöksen tarkastus on koh-

on laadittu valtiovarainministeriön vahvista-

distunut valtion talousarviosta annetun lain

mien kaavojen mukaisesti. Valtion tilinpää-

17 a §:n tarkoittamaan valtion tilinpäätök-

töksen tarkastuksesta annettavassa tilintar-

seen sekä lain 18 §:ssä tarkoitettujen oikei-

kastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota

den ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeel-

eräisiin valtion talousarviosta annetun lain

lisiin liitetietoihin siltä osin kuin ne koskevat

14 §:n tarkoittaman hyvän kirjanpitotavan ja

valtion talousarviotaloutta. Tarkastukseen

tähän sisältyvän yhtenäisyyden periaatteen

ovat sisältyneet talousarvion toteumalaskel-

kannalta keskeisiin puutteisiin.

ma, tuotto- ja kululaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä tilinpäätöstieto-

Tarkastusviraston valtion tilinpäätöksen

jen perustana oleva valtion keskuskirjanpito.

tarkastuksesta antamassa tilintarkastusker-

Tarkastus on kohdistunut myös valtion kir-

tomuksessa esiin tuomat puutteet ja riskit ja

janpidon ohjeistukseen ja valvontaan. Tar-

valtioneuvoston alaisen 114 tiliviraston tilin-

kastusta on kohdennettu myös niiden järjes-

tarkastuskertomuksissa esittämät huomau-

telyjen tarkastamiseen, joilla turvataan tie-

tukset eivät olennaisuuden periaate huomi-

tojen muuttumattomuus ja oikeellisuus kes-

oon ottaen kuitenkaan olisi esteenä valtion

kuskirjanpidossa ja muussa valtion tilinpää-

tilinpäätöksen vahvistamiselle.

töksen valmistelussa. Tarkastuksessa on hyö-
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2.2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustiedot valtion
tilinpäätöskertomuksessa
Tarkastuksen toteutus ja menetelmät

• Käytetyt käsitteet ovat jääneet märittelemättä tai ovat liian moniselitteisiä. Vaikut-

Valtion vuoden 2005 tilinpäätöskertomuk-

tavuuden kehitystä kuvataan esimerkiksi

sen tuloksellisuustietojen tarkastus kohdis-

palvelutason parantumisella, muttei ote-

tui yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta an-

ta huomioon tai kerrota, ettei seurattavalle

nettujen tietojen tarkastamiseen. Yhteiskun-

asialle tai mittarille ole yksiselitteistä, va-

nallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan yh-

kiintunutta määritelmää. Käsitteen mää-

teiskuntapolitiikalle asetettujen tavoitteiden

rittelyä tai tunnusluvun laskemistapaa ei

saavuttamisastetta.

selitetä, vaikka määrittely tai laskentakaava saattaa ratkaisevasti vaikuttaa vaikut-

Tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustie-

tavuuden kehityksestä saatavaan kuvaan.

toja tarkastettiin vertaamalla niitä vuosina
2003 – 2006 annetuissa tarkastusviraston tar-

• Negatiiviset ja haitalliset vaikutukset on

kastuskertomuksissa ja jälkiseurantarapor-

osin sivuutettu. Positiiviset vaikutukset ja

teissa tehtyihin tarkastushavaintoihin.

tavoitteiden suuntainen kehitys raportoidaan, mutta negatiiviset vaikutukset jää-

Toiminnalliset tuloksellisuustiedot on pää-

vät raportoimatta eikä niiden syitä selvite-

osin rajattu tarkastuksen ulkopuolelle, sillä

tä. Negatiiviset vaikutukset saattavat olla

toiminnallisesta tuloksellisuudesta raportoi-

paitsi odottamattomia myös epäsuoria tai

daan tilinpäätöskertomusta yksityiskohtai-

vasta pitemmän ajan kuluttua esiin tule-

semmin virastojen ja laitosten toimintaker-

via.

tomuksissa.
• Toiminnan riskit ja varaumat sekä vaikuTarkastuksen havainnot

tusten pysyvyys ovat jääneet huomiotta.
Ohjelmien ja projektien tuloksista ja vai-

Vaikuttavuustietoja tai niiden esittämistä

kuttavuudesta kerrottaessa jäävät rapor-

koskevat havainnot voidaan kokoavasti tii-

toituun toimintaan sisältyvät riskit ja va-

vistää neljään pääkohtaan:

raumat esittämättä eikä vaikutusten pysyvyyttä tai väliaikaisuutta analysoida.

• Syyseuraus suhteita on liiallisesti yksinkertaistettu. Oman hallinnonalan tai toi-

Tarkastuksen päätelmät havaintojen perus-

minnon panostukset ja toimenpiteet ta-

teella

voitteiden saavuttamiseksi esitetään, mutta sivuutetaan muu samaan aikaan toimin-

Jotta tilinpäätöskertomus antaisi oikean ja

taympäristössä tapahtunut kehitys tai mui-

riittävän kuvan yhteiskunnallisesta vaikutta-

den tahojen toimenpiteiden vaikutus.

vuudesta, olisi raportoinnissa kiinnitettävä
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huomiota edellä mainittujen, vaikuttavuus-

Tarkastuksessa havaittiin lisäksi joitakin

tietojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta

yksittäisiä virheitä luvuissa ja raportoimat-

haittaavien puutteiden korjaamiseen.

ta jääneitä yksittäisiä seikkoja. Olennaisuus
huomioon ottaen tämä ei kuitenkaan merkitsevästi heikentänyt vaikuttavuusinformaation laatua.
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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 114 tiliviras-

tahot hallinnossa, kansanedustajat, valtiova-

tossa ja kahdessa talousarvion ulkopuolises-

rainvaliokunta, asianomainen erityisvalio-

sa valtion rahastossa. Toimintavuonna 2005

kunta, valtiontilintarkastajat ja valtiovarain-

päätettiin 31 toiminnantarkastusta. Toimin-

ministeriö. Kertomukset ovat olleet myös

nantarkastusaiheiden valinnassa virasto pai-

yleisesti saatavilla ja jokaisesta kertomuk-

notti neljää aihealuetta: eduskunnan saamat

sesta on annettu lehdistötiedote. Eduskun-

oikeat ja riittävät tiedot talousarvioesityksis-

nalle vuonna 2005 annetun kertomuksen jäl-

sä ja valtion tilinpäätöskertomuksessa, tulos-

keen valmistuneiden toiminnantarkastusten

ohjaus ja tilivelvollisuus mukaan lukien hal-

ja jälkiseurantaraporttien tiivistelmät hallin-

linnon tuottavuus, valtion osuudet, -avus-

nonaloittain ovat tämän kertomuksen luvus-

tukset ja muut tuet mukaan lukien EU-tuet

sa 4. Talousarvion ulkopuolisten valtion ra-

sekä valtion tulot. Hallinnon tilaa arvioidaan

hastojen, valtion liikelaitosten sekä valtion

jäljempänä luvuissa 3.2–3.12 tarkastuksissa

yhtiöomaisuuden tarkastuksia koskevat tii-

tehtyjen havaintojen perusteella.

vistelmät ovat luvuissa 5, 6 ja 7.

Tilintarkastuskertomukset on jaettu asian-

Kaikki tarkastusviraston tilintarkastus - ja

omaisille tilivirastoille ja niiden mahdollis-

toiminnantarkastuskertomukset ovat luetta-

ten johtokuntien tai hallitusten jäsenille, oh-

vissa suomenkielisinä viraston Internet-si-

jaaville ministeriöille, Valtiokonttorille ja val-

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

tiontilintarkastajille sekä valtiovarain cont-

tuskertomuksien tiivistelmät ovat myös ruot-

roller -toiminnolle. Kertomukset on koottu

sin ja englanninkielisinä Internet-sivuilla.

myös painetuksi julkaisuksi, joka on jaettu
kansanedustajille ja hallintoon.
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3.2 Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten
säännösten noudattaminen
Varainhoitovuoden 2005 tilintarkastuksissa

vuosituloksen esittämisessä. Toiseksi merkit-

todettiin 37 tilivirastossa virheellisiä menet-

tävimmän kokonaisuuden muodostivat puut-

telyjä, joista annettu huomautus tai useam-

teet valtuusmenettelyissä.

mat huomautukset yhdessä katsottiin sellaisiksi talousarvion tai sitä koskevien keskeis-

Koska kannanotot koskevat yleensä joita-

ten säännösten vastaisiksi menettelyiksi,

kin taloudenhoidon osa-alueita tai yksilöity-

joista sisällytettiin tilintarkastuskertomuk-

jä menettelyjä, tästä ei valtion taloudenhoi-

seen yksilöity kielteinen laillisuuskannanot-

don kokonaisuuden kannalta voida tehdä

to. Vuonna 2004 kielteinen laillisuuskannan-

sitä johtopäätöstä, että noin kolmasosa val-

otto sisältyi 40 tiliviraston tilintarkastusker-

tion varojen käytöstä ei täyttäisi niille ase-

tomukseen. Kolmen vuoden vertailutiedot

tettua laillisuusvaatimusta. Kielteinen lailli-

ja hallinnonalakohtainen jakauma esitetään

suuskannanotto ei tarkoita myöskään sitä,

taulukossa 1. Liitteessä esitetään hallinnon-

että kysymys olisi valtion varoihin liittyvistä

aloittain ja tilivirastoittain yksilöidyt tiedot.

väärinkäytöksistä. Kielteisten laillisuuskannanottojen merkitystä arvioitaessa on otetta-

Kielteisen laillisuuskannanoton saaneiden

va huomioon myös se, että tilivirastot ovat ta-

tilivirastojen lukumäärä on pysynyt suunnil-

loudelliselta kooltaan erilaisia. Kielteistä lail-

leen samana vuoteen 2004 verrattuna. Mer-

lisuuskannanottoa on kuitenkin aina pidettä-

kittävimmät syyt kielteisiin laillisuuskannan-

vä kyseisen tiliviraston taloudenhoidon kan-

ottoihin olivat virheet menojen varainhoito-

nalta vakavana asiana ja tilintarkastuksen

vuodelle kohdentamisessa tai muu talous-

tehtävänä on raportoida menettelyistä, jotka

arvion perustelujen vastainen määrärahan

merkitsevät poikkeamista talousarvion asi-

käyttö sekä puutteet maksullisen toiminnan

anmukaisesta noudattamisesta.
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Hallinnonala

Tilivirastot vuonna 2005

Kielteiset laillisuuskannanotot vuonna
2003

2004

2005

Tasavallan presidentin kanslia

1

-

-

-

Valtioneuvoston kanslia

1

-

-

-

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

1

-

1

1

Oikeusministeriön hallinnonala

2

1

1

-

Sisäasiainministeriön hallinnonala

18

1

4

4

Puolustusministeriön hallinnonala

3

1

2

1

Valtiovarainministeriön hallinnonala

6

3

2

2

27

5

11

14

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

9

3

3

2

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

8

2

2

3

TE-keskukset

15

14

7

5

Muut tilivirastot

12

1

1

-

7

-

5

5

Työministeriön hallinnonala

1

1

-

-

Ympäristöministeriön hallinnonala

3

-

1

-

114

32

40

37

Opetusministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Taulukko 1: Kielteisen laillisuuskannanoton saaneet tilivirastot
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3.3 Ilmoitusvelvollisuus tilintarkastuskertomusten
huomautuksiin liittyvistä toimenpiteistä
Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

Ilmoitusvelvollisuuksien määrä kasvoi

tun lain 5 §:n 1 momentin mukaan tarkaste-

edellisen vuoden 21:stä 31:een. Puutteet ta-

tun ja ministeriön, jonka toimialalle tarkas-

loudellisten tuloksellisuustietojen ja maksul-

tettu kuuluu, on ilmoitettava tarkastusviras-

lisen toiminnan kannattavuustietojen esittä-

tolle, mihin toimenpiteisiin tarkastuskerto-

misessä sekä tuloksellisuuden laskentatoi-

muksessa esitettyjen huomautusten johdos-

men järjestämisessä olivat edelleen merkit-

ta on ryhdytty.

tävimmät ilmoitusmenettelyyn johtaneiden
huomautusten syyt. Nämä johtivat ilmoitus-

Tilintarkastuskertomuksissa on yksilöity

velvollisuuteen 13 tilivirastossa. Valtuusme-

ne huomautukset, jotka edellyttävät edel-

nettelyn ja -kirjanpidon puutteet johtivat il-

lä mainittua ilmoitusta ja annettu määräai-

moitusvelvollisuuteen kahdeksassa tiliviras-

ka toimenpiteistä ilmoittamiselle. Toimenpi-

tossa.

teiden riittävyyttä tarkastetaan seuraavan tilintarkastuksen yhteydessä. Kielteiset lail-

Vuoden 2005 tilintarkastusten yhteydessä

lisuuskannanotot ovat yleensä myös ilmoi-

selvitettiin edellisen vuoden tilintarkastus-

tusvelvollisuusasioita, mutta ilmoitusvelvol-

kertomuksissa asetettujen ilmoitusvelvolli-

lisuus voidaan asettaa myös huomautuksis-

suuksien vaikuttavuutta. Vuoden 2004 tilin-

ta, jotka eivät ole johtaneet kielteiseen lailli-

tarkastuskertomuksissa ilmoitusvelvollisuus

suuskannanottoon.

annettiin 21 tilivirastolle. Näistä 13 tiliviraston osalta ilmoitusvelvollisuus uusittiin joko

Taulukossa 2 esitetään ilmoitusvelvollisuuksien jakauma hallinnonaloittain kolmen
viime vuoden ajalta.

kokonaan tai osittain vuonna 2005.
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Hallinnonala

Tilivirastot vuonna 2005

Ilmoitusvelvollisuudet vuonna
2003

2004

2005

Tasavallan presidentin kanslia

1

-

-

-

Valtioneuvoston kanslia

1

-

-

-

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

1

1

1

1

Oikeusministeriön hallinnonala

2

2

-

1

Sisäasiainministeriön hallinnonala

18

6

1

2

Puolustusministeriön hallinnonala

3

1

1

2

Valtiovarainministeriön hallinnonala

6

1

1

3

27

10

8

7

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

9

3

2

1

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

8

3

4

4

TE-keskukset

15

13

-

6

Muut tilivirastot

12

2

1

1

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

7

2

1

2

Työministeriön hallinnonala

1

1

1

1

Ympäristöministeriön hallinnonala

3

-

-

-

114

45

21

31

Opetusministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Taulukko 2: Ilmoitusvelvollisuuden saaneet tilivirastot
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3.4 Budjetointimenettelyt
Talousarviomenettelyistä huomautettiin yhden tiliviraston tilintarkastuskertomuksessa. Huomautus koski maksullisen toiminnan
hintatukea. Vuonna 2003 vastaava huomautus annettiin seitsemälle ja vuonna 2004 viidelle tilivirastolle.
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3.5 Tilivirastojen tilinpäätöslaskelmat
Taulukossa 3 esitetään tilinpäätöslaskel-

Valtuuksia oli vuonna 2005 käytössään

mia koskevien huomautusten tiedot kolmen

45 tilivirastolla. Valtuustietojen esittämises-

vuoden ajalta.

tä huomautettiin 10 tilivirastoa ja valtuuden
käytöstä 11 tilivirastoa.

Talousarvion toteutumalaskelmaa koskevia huomautuksia annettiin vuoden 2005 ti-

Tuotto- ja kululaskelmaa ja tasetta koske-

lintarkastusten perusteella 28 tilivirastolle,

vien huomautusten määrä pysyi lähes ennal-

mikä on seitsemän enemmän kuin vuonna

laan.

2004. Huomautusten määrään vaikutti osaltaan se, että valtuuksia koskevat tiedot esitettiin nyt ensimmäistä kertaa talousarvion

Liitetietojen puutteista huomautettiin 15 tilivirastoa.

toteutumalaskelman yhteydessä. Aikaisemmin ne on esitetty liitetiedoissa.

Huomautukset vuonna
2003

2004

2005

16

21

28

Tuotto- ja kululaskelma

9

6

5

Tase

8

6

8

11

19

15

1

2

-

Talousarvion toteutumalaskelma

Liitetiedot
Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu

Taulukko 3: Tilinpäätöslaskelmia koskeneen huomautuksen saaneet tilivirastot
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3.6 Tilivirastojen taloudellisuustavoitteet ja
taloudellisuustiedot tilinpäätöksissä
lisissä sisäasiainministeriön ja työministeriön

Tulostavoitteet

hallinnonaloihin kohdistuneissa tarkastukTulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistukseen

sissa. Yhteenvedot näistä tarkastuksista esi-

liittyen tulostavoitteiden asettamista ja tu-

tetään jäljempänä kohdissa 4.6 ja 4.14.

loksellisuudesta raportointia koskevat säännökset ovat muuttuneet. Muuttuneita sään-

Valtion talousarviosta annetun asetuksen

nöksiä sovellettiin tulostavoitteiden asetta-

11 §:n mukaan ministeriön tulee vahvistaa

misen osalta ensimmäisen kerran vuoden

talousarvion tilijaottelu sekä hyväksyä edel-

2005 talousarviota laadittaessa. Virastojen

lä tarkoitetut tulostavoitteet viipymättä sen

tuloksellisuusraportointiin ne vaikuttivat en-

jälkeen, kun eduskunta on julkaissut valtion

simmäistä kertaa vuodelta 2005 laadittavissa

talousarvion.

tilinpäätöksissä.
Tilivirastojen tilintarkastuksen yhteydessä
Valtion talousarviosta annetun asetuksen

tarkastusvirasto on arvioinut ministeriön hy-

säännösten mukaisesti talousarvion peruste-

väksymien toiminnallisten tulostavoitteiden

luissa tulee esittää tulostavoitteet niin yhteis-

kattavuutta. Tällöin on keskitytty erityisesti

kunnalliselle vaikuttavuudelle kuin toimin-

taloudellisuutta ja tuottavuutta koskeviin ta-

nalliselle tuloksellisuudellekin. Kattavasti ja

voitteisiin. Tuotosta ja laadunhallintaa kos-

selkeästi esitetyillä toimivilla tulostavoitteilla

kevien tavoitteiden osalta tilintarkastusten

on merkitystä sekä hallitukselle tulosohjauk-

yhteydessä on arvioitu ministeriön hyväksy-

sen lähtökohtina että eduskunnalle sen päät-

mien palvelukykyä koskevien tavoitteiden

täessä myönnettävistä määrärahoista.

kattavuutta.

Tarkastusvirasto on arvioinut eduskunnan

Tavoitteiden asettamista koskevat yhteen-

talousarvion yhteydessä ja valtion tilinpää-

vetotiedot kolmelta vuodelta on koottu seu-

töskertomuksessa saamaa informaatiota eril-

raavaan taulukkoon.

Vuosi

Taloudellisuus

Tuottavuus

Palvelukyky

2003

16 %

9%

42 %

2004

20 %

11 %

33 %

2005

25 %

15 %

34 %

Taulukko 4: Tavoitteiden asettaminen vuosina 2003 – 2005, prosenttia tilivirastoista
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Varainhoitovuotta 2005 koskeneiden tilin-

vastaavassa asetuksessa. Tilinpäätökseen

tarkastusten perusteella voidaan todeta, että

kuuluvassa toimintakertomuksessa tulee an-

tulosohjaukseen olennaisesti kuuluvat ta-

taa oikeat ja riittävät tiedot tiliviraston talou-

lousarvioasetuksen tarkoittamat ministeri-

desta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Val-

öiden hyväksymät tulostavoitteet ovat talou-

tion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n

dellisuutta ja tuottavuutta koskevien tavoit-

mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä tilivi-

teiden osalta edelleen puutteellisia. Vain 25

raston toimintakertomuksessa on esitettävä

prosentille tilivirastoista oli hyväksytty kat-

toiminnan tuloksellisuus tunnuslukuineen ja

tavat taloudellisuutta koskevat tavoitteet.

vertailu asetettuihin tulostavoitteisiin.

Tuottavuustavoitteet oli tulossopimuksissa
hyväksytty vain 15 prosentille tilivirastoista.

Tilintarkastuksessa on pyritty varmistumaan siitä, onko toiminnallisesta tehokkuu-

Ministeriöt olivat vuonna 2005 asettaneet

desta esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Tällöin

maksullisen toiminnan tulostavoitteita noin

tarkastuksen perusteella on arvioitu, onko

50 prosentille liiketaloudellisesti hinnoitelta-

taloudellisuudesta, tuottavuudesta, mak-

vaa maksullista toimintaa harjoittavista tili-

sullisen toiminnan kannattavuudesta ja yh-

virastoista. Julkisoikeudellisten maksullisten

teisrahoitteisesta toiminnasta esitetty oikeat

suoritteiden osalta tulostavoitteita oli asetet-

ja riittävät tiedot. Maksullisesta toiminnasta

tu noin 30 prosentille tätä toimintaa harjoit-

esitettyjä tietoja tarkastellaan tämän kerto-

tavista tilivirastoista. Yhteisrahoitteisen toi-

muksen kohdassa 3.7.

minnan kustannusvastaavuutta koskevia tavoitteita oli asetettu vain muutamalle tilivirastolle.

Taulukko 5 sisältää taloudellisuudesta esitettyjen tuloksellisuustietojen jakauman kolmen vuoden ajalta.

Palvelukykyä koskevat tavoitteet oli asetettu 34 prosentille tilivirastoista.

Tilintarkastuksissa on keskitytty tilivirastojen tilinpäätöksissä esitettyjen toiminnallista
tehokkuutta koskevien tietojen tarkastami-

Tuloksellisuustiedot tilinpäätöksissä

seen. Taloudellisuus- tai kustannustiedot todettiin oikeiksi ja riittäviksi 66 tilivirastossa,

Tilivirastojen tilinpäätöksistä säädetään val-

mikä on 58 prosenttia kaikista tilivirastoista

tion talousarviosta annetussa laissa ja tätä

(74 tilivirastoa vuonna 2004 ja 66 tilivirastoa

Vuosi

Oikeat tiedot

Riittävät tiedot

Oikeat ja riittävät tiedot

2003

66 %

58 %

57 %

2004

77 %

77 %

64 %

2005

64 %

76 %

58 %

Taulukko 5: Taloudellisuutta koskevat tiedot tilinpäätöksissä, prosenttia tilivirastoista
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vuonna 2003). Oikeiden ja riittävien tietojen

nisteriöt asettavat asianmukaiset tulostavoit-

vaatimus tarkoittaa sitä, että tiliviraston esit-

teet ja tilivirastot esittävät tilinpäätöksissään

tämät tuloksellisuustiedot ovat samanaikai-

toiminnastaan oikeat ja riittävät tiedot.

sesti sekä oikeita että riittäviä.
Kuviossa 5 kuvataan tulosohjauksen toimiYhteisrahoitteisen toiminnan kustannus-

vuutta yhdestä näkökulmasta. Arviointikri-

vastaavuuslaskelma esitettiin nyt ensimmäis-

teereinä on käytetty ministeriöiden asetta-

tä kertaa tilinpäätöksessä. Laskelman esittä-

mien taloudellisuutta koskevien tulostavoit-

neistä 64 tilivirastosta 39 % esitti oikeat ja

teiden kattavuutta ja tilivirastojen tilinpää-

riittävät tiedot yhteisrahoitteisen toiminnan

töksissään esittämiä taloudellisuutta koske-

kustannusvastaavuudesta. Riittävinä pidet-

via tietoja.

tiin 69 %:n esittämiä tietoja. Keskeinen ongelma laskelman laadinnassa oli yhteisrahoitteisen toiminnan määrittely.
2003: 44 %

2003: 13 %

2004: 47 %

2004: 17 %

2005: 36 %

2005: 22 %

mukaan taloudellisuudesta, tuottavuudesta,

2003: 40 %

2003: 3 %

maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja

2004: 33 %

2004: 3 %

2005: 38 %

2005: 4 %

Tuottavuudesta esitetyt tiedot todettiin
olennaisilta osin oikeiksi ja riittäviksi 42 pro-

ON

sentissa tilivirastoja.
Oikeat ja

Toiminnallista tehokkuutta koskeva tuloksellisuus muodostuu talousarvioasetuksen

riittävät
tiedot

EI

yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuudesta. Kun toiminnallista tehokkuutta
tarkastellaan kokonaisuutena, siitä esitti tilinpäätöksessään oikeat ja riittävät tiedot 30

EI

Taloudellisuutta

ON

kuvaavat tulos-

tilivirastoa, mikä on 26 prosenttia kaikista ti-

tavoitteet

livirastoista.

Kuvio 5: Taloudellisuutta kuvaavat tulostavoitteet ja

Tulosohjauksen kannalta keskeinen uskot-

tilinpäätöstiedot

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

Kun tulosohjauksen tilaa arvioidaan talou-

ta ja riittäviä taloudellisia tuloksellisuustieto-

dellisuutta koskevien tulostavoitteiden aset-

ja. Ainoastaan maa- ja metsätalousministeri-

tamisen ja niitä koskevien oikeiden ja riittä-

ön, valtiovarainministeriön, sisäasiainminis-

vien tilinpäätöstietojen perusteella, näyttää

teriön ja ympäristöministeriön esittämät tie-

edelleen siltä, ettei tulosohjauksessa ole edel-

dot voitiin katsoa oikeiksi ja riittäviksi.

lisiin vuosiin verrattuna tapahtunut olennaisia muutoksia. Riittävillä taloudellisuutta koskevilla tavoitteilla ohjattujen, oikeat ja riittä-

Tulosohjauksen tilan arviointia

vät tiedot raportoivien tilivirastojen osuus on
edelleen varsin pieni eli 22 prosenttia (17 %

Toimivaan tulosohjaukseen kuuluu, että mi-

vuonna 2004 ja 13 % vuonna 2003).
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Oikeiden ja riittävien tietojen esittämisen

jen johdon toimenpiteitä tulostavoitteiden ja

osalta tilanne on jonkin verran heikentynyt.

niiden seurannan kehittämiseksi niin, että ne

Oikeat ja riittävät tiedot taloudellisuudesta

vastaavat talousarvioasetuksessa säädettyjä

esitti tilinpäätöksessään 58 prosenttia tilivi-

periaatteita.

rastoista. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 64
prosenttia.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta
tilinpäätösten oikeiden ja riittävien tietojen

Taloudellisuutta koskevat tulostavoitteet

arviointi tilintarkastuksen keinoin on todettu

oli asetettu 29 tilivirastolle. Näistä 25 tilivi-

ongelmalliseksi. Tilintarkastuskertomukset

rastoa eli 86 prosenttia esitti oikeat ja riittä-

eivät sisälläkään näitä koskevia kannanotto-

vät tiedot (86 % vuonna 2004 ja 83 % vuon-

ja. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osal-

na 2003). Vastaavasti tilivirastoista, joille ei

ta korostuu ministeriöiden tilivelvollisuus.

ollut asetettu taloudellisuustavoitteita (85 ti-

Myös riippumattomien ulkopuolisten arvi-

livirastoa), vain 41 tilivirastoa eli 48 prosent-

ointien suorittamisella on oma merkityksen-

tia esitti oikeat ja riittävät tiedot (59 % vuon-

sä. Viimeisen viiden vuoden aikana on 39 ti-

na 2004 ja 53 % vuonna 2003). Tulosohjauk-

livirastossa (45 tilivirastossa vuonna 2004 ja

sen ja tilivelvollisuuden toteutuminen edel-

noin 50 tilivirastossa vuonna 2003) suoritettu

lyttää edelleen ministeriöiden ja tilivirasto-

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

Tarkastuksissa todettiin 61 tiliviraston mak-

momentin mukaan maksullisen toiminnan

sullisesta toiminnastaan esittämien kustan-

kannattavuuden seuranta on järjestettävä

nusvastaavuuslaskelmien sisältävän oikeat

niin, että sen vuositulos voidaan esittää tilin-

ja riittävät tiedot. Edellisenä vuonna vastaa-

päätöksen yhteydessä, ellei maksullinen toi-

va osuus oli 61 tilivirastoa 99 tilivirastosta.

minta ole vähäistä. Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n mukaan toimintaker-

Maksullisen toiminnan tilinpäätöstietojen

tomuksessa tulee esittää tiedot maksullisen

esittämisen osalta tilanne on edellisiin vuo-

toiminnan kannattavuudesta sekä vertai-

siin verrattuna pysynyt suunnilleen saman-

lu asetettuihin tavoitteisiin. Oikeiden ja riit-

laisena. Kielteinen laillisuuskannanotto an-

tävien tietojen vaatimusta on edelleen tar-

nettiin maksullisen toiminnan vuositulok-

kennettu Valtiokonttorin määräyksellä, jos-

sen esittämisen puutteiden johdosta vuon-

sa edellytetään kustannusvastaavuuslaskel-

na 2005 edelleen 18 tilivirastolle (18 tilivi-

mien esittämistä suoritetyypeittäin. Oikei-

rastolle vuonna 2004 ja 17 tilivirastolle vuon-

den ja riittävien tietojen sisältö on näin ol-

na 2003). Yksi syy maksullisesta toiminnan

len maksullisen toiminnan osalta määritelty

vuosituloksesta esitettävien tietojen puuttei-

säännöksissä selkeästi.

siin ovat edelleen puutteet työkustannusten
kohdentamisessa.

Maksullisen toiminnan

Keskuskirjanpidon tietojen mukaan val-

ja sen vuosituloksen seurantaan ja esittämi-

tion maksullisen toiminnan tuotot olivat yh-

seen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota sil-

teensä 1,2 miljardia euroa, josta julkisoikeu-

loin, kun valtion virastot toimivat kilpailuti-

dellisten suoritteiden osuus oli 0,3 miljardia

lanteessa samaa toimintaa harjoittavien yksi-

euroa, liiketaloudellisesti hinnoiteltavien 0,6

tyisten toimijoiden kansa.

miljardia euroa ja erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,3 miljardia euroa.

Maksullisessa toiminnassa tuli esiin joita-

Talousarviolain 15 §:n tarkoittamaa maksul-

kin liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suo-

lista toimintaa harjoittavia tilivirastoja oli

ritteiden merkittävään alijäämään johtanei-

vuonna 2005 yhteensä 94. Taulukko 6 sisäl-

ta tilanteita sekä muutamia maksuperuste-

tää maksullisesta toiminnasta esitettyjä tie-

lain tarkoittamaan hintatukimenettelyyn liit-

toja koskevien kannanottojen jakauman kol-

tyviä ongelmia.

men vuoden ajalta.

Vuosi

Oikeat tiedot

Riittävät tiedot

Oikeat ja riittävät tiedot

2003

73 %

94 %

69 %

2004

68 %

90 %

62 %

2005

67 %

87 %

65 %

Taulukko 6: Maksullisen toiminnan tilinpäätöstiedot, prosenttia maksullista toimintaa harjoittaneista tilivirastoista
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3.8 Sisäisen valvonnan tila
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysis-

Sisäisen valvonnan kannalta tarkasteltu-

sä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseuran-

na tilanne kirjanpidon osalta näyttäisi ole-

nan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tar-

van suunnilleen samanlainen kuin edellisenä

kastuksen yhteydessä sekä erikseen eräiden

vuonna. Olennaista huomautettavaa kirjan-

muiden tarkastusten yhteydessä.

pidon sisäisen valvonnan järjestelyissä ei todettu 75 prosentissa tilivirastoja (83 % vuon-

Taloushallinnon järjestelmiä koskeneissa

na 2004). Olennaisia puutteita kirjanpidon

tarkastuksissa on tarkastettu näihin järjes-

sisäisen valvonnan järjestelyissä todettiin 18

telmiin ja niihin tietoa tuottaviin järjestelmiin

prosentissa tilivirastoja (16 % vuonna 2004).

sekä niiden toimintaympäristöihin liittyviä riskejä, kontrolleja, käyttöoikeuksia, muita sisäi-

Valtuuskirjanpidon osalta sisäisen valvon-

sen valvonnan menettelyjä sekä tietoturvalli-

nan järjestelyissä todettiin olennaista huo-

suutta. Järjestelmätarkastuksia tehtiin vuon-

mautettavaa 22 prosentissa niitä tilivirastoja,

na 2005 yhteensä 10 ja ne kohdistuivat kah-

joilla oli käytössään valtuuksia (12 % vuonna

deksaan tilivirastoon. Tarkastustuloksista on

2004). Valtuuskirjanpidossa todettiin lisäksi

raportoitu tilintarkastusten yhteydessä.

melko paljon yksittäisiä puutteita muun muassa valtuuskirjanpidon dokumentoinnissa ja

Myös Euroopan unionin varainsiirtoja ja

audit trailin toteutumisessa.

varojen käyttöä tarkastetaan osana tilintarkastusta. Tarkastuksissa on kiinnitetty huo-

Kirjanpidon lisäksi edellytettävää tulok-

miota paitsi kirjanpidon oikeellisuuteen ja

sellisuuden laskentatointa koskevat kes-

toiminnan laillisuuteen, myös toiminnan oh-

keiset säännökset ovat valtion talousar-

jaukseen sekä erityisesti erilaisiin varojen

viosta annetun lain 15 §:n 2 momentissa

hallinnointiin ja sisäisen valvonnan järjestä-

ja 16 §:ssä. Asiasta säädetään tarkemmin

miseen liittyviin kysymyksiin. Tarkastuskan-

valtion talousarviosta annetun asetuksen

nanotot on raportoitu niille tilivirastoille, joita

55 §:ssä, jonka mukaan kirjanpito ja tulok-

tarkastukset ovat koskeneet tai joilla on vas-

sellisuuden laskentatoimi on järjestettävä

tuu puutteiden korjaamisesta.

niin, että ne tuottavat viraston ja laitoksen
ulkoisessa ohjauksessa tarvittavat olennai-

Taulukko 7 havainnollistaa sisäisen valvonnan tilaa hallinnossa.

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

Kirjanpito

Valtuuskirjanpito

Tuloksellisuuden
laskentatoimi

Muu sisäinen
valvonta

75 %

78 %

64 %

63 %

7%

-

6%

14 %

18 %

22 %

30 %

23 %

Taulukko 7: Sisäisen valvonnan tila varainhoitovuonna 2005, prosenttia tarkastetuista tilivirastoista (valtuuksia 45
tilivirastolla)
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set tiedot sekä tilinpäätös- ja toimintaker-

nen väline tilivirastojen sisäisen valvonnan

tomustiedot.

järjestämisessä. Vuoden 2005 tilintarkastuksissa arvioitiin taloussäännön olevan asian-

Tuloksellisuuden laskentatoimen osal-

mukaisella tasolla 101 tilivirastossa, mikä on

ta tilanne hallinnossa näyttäisi olevan jon-

89 prosenttia tilivirastoista (vuonna 2004 110

kin verran huonompi kuin edellisenä vuon-

tilivirastoa eli 95 %).

na. Tilintarkastuksissa on 30 prosentissa tilivirastoista todettu sellaisia olennaisia tähän

Talousarvioasetuksen 65 §:n mukaan tili-

laskentatoimen osa-alueeseen liittyviä puut-

viraston tilinpäätökseen kuuluvassa toimin-

teita, joiden perusteella tilintarkastuskerto-

takertomuksessa tulee esittää arviointi sisäi-

muksissa on edellytetty korjaavia toimenpi-

sen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhal-

teitä. Keskeinen tuloksellisuuden laskenta-

linnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä

toimen puute hallinnossa on edelleen työ-

sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäi-

kustannusten kohdentaminen toiminnoille.

sen valvonnan tilasta ja olennaisimmista ke-

Laskentatoimi on useimmissa tapauksissa

hittämistarpeista. Arviointi- ja vahvistuslau-

myös kriittinen tekijä taloudellisuutta, tuot-

suma esitettiin ensimmäistä kertaa vuoden

tavuutta, maksullisen toiminnan kannatta-

2005 tilinpäätöksessä. Tilintarkastuskerto-

vuutta ja yhteisrahoitteisen toiminnan kus-

muksissa lausumaa koskeva huomautus an-

tannusvastaavuutta koskevien oikeiden ja

nettiin 15 tilivirastolle. Huomautukset koski-

riittävien tietojen esittämiselle tilinpäätök-

vat lausuman kattavuutta ja sen valmistelua.

sissä. Tuloksellisuuden laskentatoimen ke-

Tarkastusten perusteella kiinnitetään huo-

hittämisessä ja sen järjestämisessä ovat mi-

miota siihen, että lausumat tulisi antaa selke-

nisteriöiden ja niiden alaisten virastojen ja

ästi myös sisäisen valvonnan tilasta eikä ai-

laitosten omat toimenpiteet edelleen avain-

noastaan kehittämiskohteista. Lisäksi lausu-

asemassa.

mien laadinnassa on tarvetta kiinnittää huomiota siihen, että sisäisen valvonnan ja hy-

Valtion talousarviosta annetun asetuksen
69 b §:n edellyttämä taloussääntö on keskei-

vän taloudenhoidon peruskysymyksiä tarkastellaan arviointiprosessissa riittävästi.
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3.9 Sisäinen tarkastus
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 70

sä noin 94 henkilötyövuotta (110 henkilötyö-

§:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on

vuotta vuosina 2004 ja 2003), mistä ostopal-

järjestettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on

velujen osuus oli noin 15 henkilötyövuotta

perusteltua tarvetta saman asetuksen 69 ja

(13 henkilötyövuotta vuosina 2004 ja 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 2005 oli 25 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 2005 tilintarkastusten perusteella
voidaan sisäisen tarkastuksen osalta todeta,

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö arvioi-

että sisäistä tarkastusta oli 74 tilivirastossa,

tiin asianmukaiseksi 72 tilivirastossa, mikä

mikä on 65 prosenttia kaikista tilivirastoista

on 97 prosenttia niistä tilivirastoista, joilla

(65 % vuonna 2004 ja 66 % vuonna 2003).

on sisäistä tarkastusta (89 % vuonna 2004 ja

Sisäiseen tarkastukseen käytettiin yhteen-

96 % vuonna 2003).
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3.10 Valtionavustukset ja –tuet

• sisäasiainministeriön hallinnonalalta kun-

Yleistä

tien harkinnanvaraisiin rahoitusavustukValtionavut ovat valtion talousarviossa mer-

siin (tarkastuskertomus 115/2006) ja kun-

kittävä menoerä, joiden myöntämisestä,

tien yhdistymisavustuksiin (123/2006)

maksamisesta ja käytön valvonnasta on säädetty eri laeissa. Sisäisen valvonnan tehtä-

• opetusministeriön hallinnonalalta am-

vänä on varmistaa valtionapuja koskevien

matillisten erikoisoppilaitosten käyttö-

menettelyjen asianmukaisuus.

kustannusten valtionosuusjärjestelmään
(124/2006)

Tilintarkastusten yhteydessä tarkastettiin
valtionapuihin liittyviä menettelyjä 23 tilivi-

• maa- ja metsätalousministeriön hallin-

rastossa. Valtionapujen sisäisen valvonnan

nonalalta maatalouden ympäristötuen eri-

tarkastustulokset jakautuivat seuraavasti:

tyistukeen (113/2005)

a) ei olennaista
huomautettavaa

2004

2005

26 %

30 %

• kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta keksintötoiminnan edistämiseen myönnettyihin valtionavustuksiin

b) puutteita, mutta
ryhdytty toimenpiteisiin

26 %

35 %

(106/2005) ja työvoima- ja elinkeinokeskusten yrityksille myöntämiin investointi-

c) puutteita, joiden suhteen
on syytä ryhtyä toimenpiteisiin

48 %

35 %

ja kehittämistukiin (121/2006)

Tarkastusten perusteella näyttäisi, että ti-

• sosiaali- ja terveysministeriön hallin-

lanne valtionapujen sisäisen valvonnan osal-

nonalalta terveystieteellisen tutkimuksen

ta on jossain määrin parantunut. Valtionapu-

erityisvaltionosuuteen (108/2005) ja raha-

jen sisäisessä valvonnassa on tarkastuksissa

automaattiavustuksiin kansansairauksien

kuitenkin todettu keskimääräistä enemmän

ennaltaehkäisyyn (117/2006)

puutteita. Virastojen ja laitosten johdon tulisi kiinnittää riittävästi huomiota myös valtionapujen sisäiseen valvontaan.

• työministeriön hallinnonalalta ammatilliseen työvoimakoulutukseen (97/2005),
työttömyysetuuksien hallinnointiin ja val-

Valtionavustuksiin ja -tukiin on valmistunut toiminnantarkastuksia seitsemältä hal-

vontaan (109/2005) ja palkkaperusteisiin
työllistämistukiin (112/2006).

linnonalalta ja kymmenestä eri avustuksesta
tai tuesta. Tarkastukset ovat kohdentuneet

Tarkastettujen valtionavustusten ja -tukien määrärahat ovat yhteensä yli 800 miljoo-

• ulkoministeriön hallinnonalalta paikalli-

naa euroa vuodessa. Vaikka tehtyjen kym-

sen yhteistyön määrärahan käyttöön (tar-

menen tarkastuksen tuloksia ei voi yleistää

kastusmuistio 21.12.2005)

kaikkiin valtionavustuksiin, tarkastuksista
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voidaan kuitenkin tehdä joitakin poikkileik-

tusvirasto on antanut työttömyysetuuksien

kaavia havaintoja ja suosituksia.

hallinnointia ja valvontaa koskevan tarkastuskertomuksen (109/2005).

Valtionavun kohteena olevat toimintajärjestelmät tulisi ottaa säännöllisin väliajoin ko-

Työttömyysturva on työttömälle työnha-

konaisarvioinnin kohteeksi, jossa arvioidaan

kijalle myönnettävä vastikkeellinen etuus,

myös järjestelmän tarkoituksenmukaisuut-

joka edellyttää työttömän aktiivista työnha-

ta muuttuneissa olosuhteissa. Toiseksi erityi-

kua. Mikäli sopivaa työtä ei ole tarjolla, työt-

sesti valtionavustuslain mukaisten avustus-

tömän tulee pyrkiä parantamaan työllistymi-

ten hakuprosessin läpinäkyvyyttä ja päätös-

sedellytyksiään. Työttömän työnhakijan tu-

ten kriteeristöjä sekä päätösten asianmukais-

leekin osallistua työvoimatoimiston hänel-

ta perustelua tulee edelleen kehittää. Myös

le osoittamiin työvoimapoliittisiin toimenpi-

valtionapujen käytön valvontaa ja raportoin-

teisiin, kuten työvoimapoliittiseen koulutuk-

tia valtionavun käytöstä tulee parantaa. Li-

seen.

säksi valtionapuviranomaisten tulee hankkia
enemmän tietoa tukien vaikutuksista ja tätä

Tarkastusten perusteella näyttää siltä, että

kautta pyrkiä parantamaan tukien vaikutuk-

ammatillisen työvoimakoulutuksen vaikutus

sia. Havainnot valtionapujen kehittämiskoh-

henkilön työnsaantiin on 1–2 vuoden seuran-

teista ovat samantyyppisiä kuin tarkastusvi-

tajakson aikana vaatimaton. Parhaiten työ-

raston edellisen vuoden kertomuksessa.

voimakoulutuksella on kyetty vaikuttamaan
perus- tai kansakoulutaustaisten työttömien

Eduskunnan kertomusmenettelytyöryhmä

työnsaantimahdollisuuksiin.

toivoi vuonna 2002 mietinnössään yleisten
poikkihallinnollisten asioiden esille nosta-

Työllistämistuilla on tarkastuksissa sen si-

mista eduskunnalle annettavissa kertomuk-

jaan todettu myönteisiä vaikutuksia henkilön

sissa. Valtiovarainvaliokunta on Valtiontalou-

työllistymiseen tukityöllistämiskauden jäl-

den tarkastusviraston vuoden 2004 kerto-

keen. Yksityiselle sektorille työllistetyt työt-

muksessa antamassaan mietinnössä pitänyt

tömät ovat selvästi hyötyneet tuetusta työs-

menettelyn jatkamista perusteltuna. Seuraa-

tä. Sen sijaan julkiselle sektorille sijoittuneil-

vaan on koottu yhteenveto työttömien työn-

la työttömillä työllistämistuki ei ole vaikut-

saannin tukemiseen kohdistuneista tarkas-

tanut henkilön työnsaantimahdollisuuksiin.

tuksista.

Työllisyysvaikutukset riippuvat myös työllistämisjakson pituudesta.

Työttömien työnsaannin tukeminen

Tarkastuksista ilmenee, että yksityissektorin työllistämistuet ovat työllisyysvaikutuk-

Valtiontalouden tarkastusvirastossa on kerto-

siltaan selvästi työvoimakoulutusta edulli-

musvuonna valmistunut kolme työhallinnon

sempi keino edistää työttömien työnsaantia.

toimenpiteitä koskevaa toiminnantarkastus-

Työtön osoitetaan kuitenkin useammin työ-

ta. Tarkastusvirasto on tarkastanut ammatil-

voimapoliittiseen koulutukseen, koska hän

lisen työvoimakoulutuksen (97/2005) ja palk-

ei ole työttömyyden lyhyen keston vuoksi oi-

kaperusteisten työllistämistukien (112/2005)

keutettu työllistämistukeen. Koska työllistä-

työllisyysvaikutuksia. Näiden lisäksi tarkas-

mistuki tukee työttömän työllistyvyyttä mer-
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kittävästi paremmin kuin työvoimakoulutus,

Työministeriö on asettanut työvoimapo-

sen tulisi olla saatavuudeltaan vähintään

liittisille toimenpiteille myös muita tavoit-

koulukseen rinnastettava työvoimapoliitti-

teita kuin työnsaannin edistämisen. Tällai-

nen toimenpide.

sia tavoitteita ovat muun muassa tuottavuuden kasvu ja syrjäytymisen ehkäisy. Ongel-

Työnsaantia tukevien toimenpiteiden vai-

mana on, että esimerkiksi syrjäytymisen eh-

kuttavuutta voitaisiin parantaa tarjoamal-

käisyä koskevan tavoitteen saavuttamista ei

la nykyistä enemmän eri kohderyhmien tar-

voida seurata, sillä työministeriö ei ole kehit-

peisiin räätälöityjä toimenpiteitä. Tarkastus-

tänyt tähän tehtävään soveltuvia mittareita.

havaintojen mukaan muun muassa työttö-

Tarkastuksissa ei ole selvitetty muiden kuin

myysetuuksien raskas hallinnointi on kui-

työllisyyttä koskevien tavoitteiden saavutta-

tenkin johtanut siihen, että työnhakijan pal-

mista.

veluun liittyvät ydintoiminnot eivät ole korostuneet työvoimatoimistojen toiminnassa

Tarkastusten perusteella työhallinnon toi-

riittävästi. Myös osoitukset työhön ja työllis-

minta työnsaannin tukemisessa näyttäisi pai-

tymistä edistäviin toimenpiteisiin ovat laske-

nottuvan liiaksi työvoimakoulutukseen. Työ-

neet merkittävästi. Koska edellytykset toi-

voimaviranomaiset myös käyttävät työttö-

menpiteiden oikeaan kohdentamiseen ovat

myyden alkuvaiheessa merkittävän osan voi-

heikentyneet, passiiviset työnhakijat voivat

mavaroista muuhun kuin työnhakijan työllis-

halutessaan pysytellä työelämän ja työllisty-

tymisedellytysten parantamiseen. Resursse-

mistä tukevien toimenpiteiden ulkopuolella

ja kuluu muun muassa työttömyysetuuksien

aiempaa pidempään.

hallinnointiin.
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3.11 Valtion hankinnat
Valtion virastojen ja laitosten hankinnat ovat

maksut puolustusmateriaalihankinnoissa

kaikkiaan noin 4 miljardia euroa vuodessa.

(119/2006) ja Teiden kunnossapito tielaitos-

Hankintoja keskittämällä ja kilpailuttamalla

uudistuksen jälkeen (126/2006). Hankintoi-

voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tar-

hin kohdistuneiden aikaisempien tarkastus-

kastustoiminnalla on pyritty osaltaan vaikut-

ten jälkiseurantaraportteja on valmistunut

tamaan hankintatoimen epäkohtien korjaa-

niin ikään kolme: Tilastokeskuksen palvelu-

miseen kohdistamalla tarkastuksia niin ta-

hankinnat, Monitoimimurtajien hankinta ja

vara- kuin palveluhankintoihinkin ja han-

kaupallinen toiminta sekä Joukkoliikenne-

kintaprosessin kaikkiin vaiheisiin.

palvelujen hankinnat.

Tilintarkastusten yhteydessä tarkastettiin

Ulosoton tietojärjestelmähankkeen suun-

hankintoihin liittyviä menettelyjä 40 tilivi-

nittelu ja hankehallinta on ollut puutteellis-

rastossa. Hankintatoimen sisäisen valvonnan

ta, mikä on johtanut hankkeen kustannus-

tarkastustulokset jakautuivat seuraavasti:

ten huomattavaan nousuun. Puolustusmate-

a) ei olennaista
huomautettavaa

2004

2005

60 %

65 %

riaalihankintojen tarkastuksessa on havaittu, että tavarantoimittajille on maksettu ennakkomaksuja ilman asianmukaisia vakuuksia. Teiden kunnossapitopalveluiden hankin-

b) puutteita, mutta
ryhdytty toimenpiteisiin

21 %

13 %

noissa kilpailu on ollut vähäistä ja hankittujen palveluiden toteutumisen valvonta puut-

c) puutteita, joiden suhteen
on syytä ryhtyä toimenpiteisiin

19 %

23 %

teellista.

Hankintatoimi on kaikkien virastojen ja

Jälkiseurantaraporttien mukaan tarkas-

laitosten toimintaan sisältyvä toiminto, joka

tuksissa havaittujen epäkohtien korjaustoi-

on taloudellisesti merkittävä ja myös tark-

menpiteisiin on ryhdytty ja tarkastuksilla on

kaan normeilla säädelty. Sisäisen valvonnan

ollut tavoiteltuja vaikutuksia.

tehtävänä on varmistaa sekä hankintojen taloudellinen hoitaminen että niiden laillisuus.

Tarkemmin tarkastuksista ja jälkiseuran-

Tämän vuoksi virastojen ja laitosten johdon

noista on kerrottu jäljempänä asianomai-

tulisi kiinnittää riittävästi huomiota myös

sia hallinnonaloja koskevissa kohdissa. Teh-

hankintatoimen sisäiseen valvontaan.

dyt tarkastukset osoittavat, että hankintatoimintaan liittyvien epäkohtien korjaamisella

Hankintoja käsitteleviä toiminnantar-

ja kilpailuttamisella on mahdollista saavut-

kastuksia on kertomusjaksolla valmistu-

taa huomattavia valtiontaloudellisia hyötyjä.

nut kolme: Ulosoton tietojärjestelmähan-

Hankintoihin on tarpeen kohdistaa tarkas-

ke (110/2005), Puolustusvoimien ennakko-

tuksia vastaisuudessakin.
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3.12 Väärinkäytökset
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

tulleista väärinkäytöksistä ilmoitetaan asian-

lain 16 §:n mukaan valtion viranomaisten on

mukaisesti tarkastusvirastolle. Lisäksi EU-tu-

ilmoitettava viipymättä toiminnassaan teh-

kia hallinnoivat ministeriöt lähettävät komis-

dystä valtion varoihin tai omaisuuteen koh-

sion asetuksessa (EY) N:o 1681/94 säädetyt

distuneesta väärinkäytöksestä tarkastusvi-

tukien valvontaa koskevat Euroopan unionil-

rastolle. Näiden ilmoitusten sekä tarkastuk-

le tekemänsä ilmoitukset tiedoksi tarkastus-

sissa muutoin esiin tulleiden tietojen pohjal-

virastolle.

ta tarkastusvirasto on seurannut ja käsitellyt valtionhallinnossa tapahtuvia väärinkäy-

Yliopistot ja korkeakoulut ovat tehneet yh-

töksiä ja niiden aiheuttamia valtiontaloudel-

teensä kahdeksan väärinkäytösilmoitusta.

lisia vaikutuksia sekä hallinnon toimenpitei-

Edellisenä vuonna näitä ilmoituksia oli yh-

tä niiden torjunnassa.

deksän. Ilmoitukset ovat koskeneet hyvin erilaisia asioita. Muut väärinkäytösilmoitukset

Esiin tulleiden epäkohtien, virheiden ja

ovat jakautuneet tasaisesti eri hallinnonaloille.

väärinkäytösten esiintymistä vastaisuudessa

Väärinkäytösilmoitusten määrä kertoo omal-

on pyritty estämään jo ennakolta tarkastuk-

ta osaltaan sisäisessä valvonnassa esiintyvistä

sellisin keinoin olemalla yhteydessä asian-

puutteista. Tarkastusvirasto on myös antanut

omaisiin viranomaisiin, edellyttämällä heiltä

virka-apua Keskusrikospoliisille taloudellisten

korjaavia toimenpiteitä sekä käynnistämäl-

väärinkäytösepäilyjen selvittämisessä.

lä tarpeen vaatiessa aihepiiriä koskevia tarkastuksia. Näissä tarkastuksissa esiin tule-

Väärinkäytösilmoitusten määrää ei voi-

vista epäkohdista raportoidaan toimintaker-

da pitää erityisen merkittävänä, jos otetaan

tomuksessa tarkastuskertomusten tarkastus-

huomioon valtiontalouden laajuus. Väärin-

havaintoina.

käytöksiä pyritään estämään myös korostamalla virastojen ja laitosten sisäisen valvon-

Valtion virastot ja laitokset tekivät vuoden

nan tärkeyttä. Valtion talousarviosta annetun

2005 aikana yhteensä 34 väärinkäytösilmoi-

asetuksen 65 §:n mukaan viraston toiminta-

tusta tarkastusvirastolle. Edellisenä vuonna

kertomuksen tulee sisältää sisäisen valvon-

ilmoitusten määrä oli 25. Lisäys on aiheutu-

nan arviointi- ja vahvistuslausuma sisäisen

nut lähinnä siitä, että tarkastusvirasto on te-

valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehit-

hostanut sen valvontaa, että kaikista esiin

tämistarpeista.
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4 Tarkastushavaintoja hallinnonaloittain
4. 1 Yleistä
Hallinnon tilaa kertomusvuonna koskeva yh-

kesäkuun ja vuoden 2006 toukokuun välise-

teenveto on esitetty edellä luvussa 3. Tässä

nä aikana. Luvussa esitetään myös pääkoh-

luvussa esitetään hallinnonaloittain keskei-

dat edellä mainittuna ajankohtana valmistu-

simmät havainnot ja johtopäätökset niistä ti-

neista toiminnantarkastuksen jälkiseuranta-

lintarkastuksista ja toiminnantarkastuksista,

raporteista, joissa selvitetään mihin toimen-

joihin yhteenveto perustuu. Tässä käsitellyt

piteisiin hallinnossa on ryhdytty tarkastuk-

tilintarkastukset ovat valmistuneet keväällä

sen kohteena olleessa asiassa ja arvioidaan

2006 ja toiminnantarkastukset vuoden 2005

tehdyn tarkastuksen vaikuttavuutta.
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4.2 Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia toimii yhtenä
tilivirastona.

Toimintakertomuksessa esitetyt taloudellisuutta koskevat tiedot todettiin tarkastuksessa oikeiksi ja riittäviksi.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä
on noudatettu.
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4.3 Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia toimii yhtenä tilivi-

valmisteluun luotu yhteensovitusjärjestel-

rastona.

mä on toimiva. Järjestelmä luo edellytykset
valmistelulle, joka tuo esiin mahdollisimman

Tilintarkastuskertomuksen mukaan talous-

kattavasti eri intressitahojen näkökulmat,

arviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä

mutta ei ole liian raskas valmistelijoille. Jär-

on noudatettu.

jestelmään ei kuitenkaan sisälly varsinaista
strategista ohjausta, vaan kaikki hankkeet

Valtioneuvoston kanslia ei ole asettanut toi-

valmistellaan periaatteessa samoin tavoin.

minnalleen taloudellisuutta koskevia tavoit-

Taloudellisten vaikutusten arviointi on ollut

teita. Myöskään tilinpäätöksen tulosinfor-

EU-säädösvalmistelussa vähäistä. Lisäksi ar-

maatiota ei pidetty tältä osin vielä riittävänä.

viointi on keskittynyt mahdollisesti koituvien kustannusten analyysiin eikä mahdollisia

Eu-säädösehdotusten kansallinen käsittely

hyötyjä juurikaan pohdittu.

– erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnin kannalta

Tarkastusvirasto suositti, että säädöshankkeiden valmistelutyössä harkittaisiin enna-

Tarkastuskertomus on julkaistu 11.5.2006

koivaa strategista suunnittelua, jonka avul-

(122/2006).

la kyettäisiin varautumaan tuleviin, kansallisesti tärkeisiin säädöshankkeisiin. Tarkas-

Tarkastuksessa selvitettiin, ovatko Suomen

tusvirasto suositti myös, että ministeriöiden

viranomaisten käytännöt EU-säädösten val-

tulisi valvoa entistä paremmin EU-säädöseh-

mistelussa toimivia. EU-säädöshankkeet val-

dotusten vaikutusten arviointia, jotta se vas-

mistellaan yhteensovitusjärjestelmän avulla

taisi hyvän valmistelun vaatimuksia. EU-sää-

eli ministeriöissä muodostetaan EU-sihteeris-

dösvalmistelua koskeva ohjeistus tulee koo-

tön koordinoimana Suomen yhteen sovitettu

ta ja täsmentää, jotta se tarjoaisi nykyistä pa-

kanta EU-säädöshankkeisiin.

remmat lähtökohdat määritellä eduskunnalle
tiedotettavat säädösasiat ja ratkaista tiedot-

Tarkastuksessa todettiin, että EU-säädös-

tamisessa sovellettu menettelytapa.
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4.4 Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Ulkoasiainministeriön hallinnonala toimii
yhtenä tilivirastona.

Tuen hallinnoinnissa havaittiin selviä puutteita. Puutteet liittyivät etenkin tuen haku- ja
maksumenettelyihin sekä tuen käytön rapor-

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskerto-

tointiin. Osaa tuetuista hankkeista ei talous-

mukseen sisältyvä kielteinen laillisuuskan-

arvion perusteluiden mukaan voitu rahoittaa

nanotto aiheutui talousarvion vastaisesta

tästä määrärahasta.

menojen varainhoitovuodelle kohdentamisesta (liite).

Tarkastuksen jälkeen ulkoasiainministeriö
on antanut paikallisen yhteistyön määrära-

Ulkoasiainministeriö ei ole asettanut toi-

han käytöstä ja hallinnoinnista uudet ohjeet

minnalleen taloudellisuutta koskevia tavoit-

(PYM-ohje). Ministeriön ilmoittamia toimen-

teita. Ministeriön tilinpäätöksessä esitetty

piteitä määrärahan hallinnoinnin kehittämi-

tuloksellisuuden kuvaus ei sisällä taloudel-

seksi ja puutteiden korjaamiseksi on pidetty

lisuustietoja eikä näiden sijasta tietoja kus-

pääosin riittävinä. Ministeriön tulee kuiten-

tannuskehityksestä, minkä vuoksi taloudelli-

kin kiinnittää huomiota hankkeiden varain-

suudesta esitettyjä tietoja ei voitu pitää riittä-

käytöstä annettavien selvitysten laadun pa-

vinä. Ulkoasiainministeriölle osoitettu ilmoi-

rantamiseen ja tilintarkastuskäytännön kat-

tusvelvollisuus koski tuloksellisuuden las-

tavuuteen sekä sisällyttää asiaa koskevat

kentatoimen kehittämistä.

määräykset PYM-ohjeeseen.

Paikallisen yhteistyön määrärahan käytön

Korruptio; riski kahdenvälisen kehitysyh-

tarkastus Mosambikissa ja Sambiassa

teistyön tuloksellisuudelle (tarkastuksen
77/2004 jälkiseurantaraportti)

Tarkastuksesta on laadittu 21.12.2005 päivätty ulkoasiainministeriölle lähetetty selvi-

Tarkastuksessa arvioitiin ulkoasiainministe-

tys (390/54/05).

riön kahdenvälisen kehitysyhteistyön korruption vastaisten järjestelmien riittävyyttä

Suomen ulkomaanedustustojen ja kiertävi-

ja niiden soveltamista käytännössä.

en suurlähettiläiden hallinnoimaan paikalliseen yhteistyöhön, ensisijaisesti paikallisen

Tarkastuksen perusteella ministeriön kor-

kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toteutta-

ruption vastainen toimintapolitiikka ja oh-

miin hankkeisiin on tähän saakka myönnet-

jeistus ovat pääosin riittäviä ja tarkoituksen-

ty määrärahoja yli 52 milj. euroa.

mukaisia. Menettelytapojen ja ohjeistuksen
edelleen kehittämiseksi tarkastusvirasto an-

Mosambikin ja Sambian edustustojen to-

toi kuitenkin eräitä suosituksia.

teuttamien hankkeiden tarkastuksessa arvioitiin tuen myöntämisen, käytön ja käytön

Ulkoasiainministeriö on toteuttanut tai tu-

valvonnan asianmukaisuutta ja tarkoituk-

lee toteuttamaan pääosan annetuista suosi-

senmukaisuutta.

tuksista, joten tarkastuksen vaikutuksia voidaan pitää varsin hyvinä.
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4.5 Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeusministeriön hallinnonalan tilivirasto-

Hanketta oli lähdetty toteuttamaan puut-

ja ovat ministeriö ja Rikosseuraamusvirasto.

teellisin suunnitelmin ja kireällä aikataulul-

Taloudellisuutta koskevat tavoitteet on to-

jelmisto ei olisi ollut käyttökelpoinen. Sisäl-

la. Alkuperäisen määrittelyn mukainen ohdettu puutteellisiksi sekä ministeriön että Ri-

tösuunnittelua jouduttiin tekemään kahteen

kosseuraamusviraston osalta. Myöskään ta-

kertaan ja toimituspaketteja hylkäämään.

loudellisuudesta esitettyjä tietoja ei tilinpää-

Ohjelmiston käyttöönottoa jouduttiin siirtä-

töksessä pidetty oikeina ja riittävinä.

mään vuodella. Järjestelmä otettiin käyttöön
edelleen osin keskeneräisenä, huonosti tes-

Ulosoton tietojärjestelmähanke
Tarkastuskertomus on julkaistu 8.12.2005
(110/2005).

tattuna ja virheitä sisältävänä.
Uljas-hankkeen menettelyt eivät täyttäneet valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeille asetettavia vaatimuksia. Oikeusminis-

Tarkastuksessa arvioitiin ulosoton tietojär-

teriön tietojärjestelmähankkeiden hankehal-

jestelmähankkeen (ns. Uljas-hanke) suunnit-

linnan käytännöt vaativat kiireellisiä kehit-

telun ja toteutuksen tarkoituksenmukaisuut-

tämistoimia. Ministeriö on ilmoittanut ryhty-

ta sekä aikataulujen ja kustannusten ylitty-

neensä jo eräisiin kehittämistoimiin.

misen syitä. Hankkeen kustannusarvio oli
6,33 milj. euroa ja toteutuneet kustannukset

Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen

16,05 milj. euroa eli 154 % enemmän kuin alkuperäinen arvio. Ulosoton tietojärjestelmää

Tarkastuskertomus on julkaistu 8.6.2006

käyttää 65 ulosottopiirissä noin 1500 henki-

(125/2006).

löä.
Tarkastuksessa selvitettiin käräjäoikeuksiTarkastuksessa havaittiin, että hankkeen

en tulosohjausjärjestelmää ja käräjäoikeuk-

ohjauksessa oli puutteita. Kustannuskehityk-

sien johtamista. Tarkastuksessa pyrittiin tun-

sen seuranta ja raportointi oli vähäistä. Al-

nistamaan ohjausjärjestelmän ongelmakoh-

kuperäistä hankintasopimusta ei hankkeen

tia sekä selvitettiin, miten käräjäoikeuksien

aikana tarkistettu, vaikka aikataulu, kus-

hallinto on järjestetty sekä miten laamannit

tannusarvio ja toimitusten sisältö muuttui-

johtavat ja valvovat käräjäoikeuksien toimin-

vat täysin. Ohjelmistoprojektin kilpailutta-

taa. Vuonna 2004 käräjäoikeuksien toiminta-

misessa ei noudatettu hankintalain säännök-

menot olivat 124 miljoonaa euroa.

siä. Voittanut tarjous olisi tarkastusviraston
mukaan pitänyt hylätä, koska se ei vastan-

Oikeusministeriön käräjäoikeuksien tulos-

nut tarjouspyyntöä. Hankkeen sisäisen val-

ohjauksessa käyttämä suhdelukuanalyysi on

vonnan puutteet aiheuttivat varojen käytölle

rajallinen väline tuloksellisuuden seuraami-

merkittävän riskin.

sessa ja tehokkuusvertailussa eikä mahdol-
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lista tehokkuuden erojen ja niiden syiden

Valtakunnansyyttäjänviraston toiminta (tar-

analyysiä. Tällaisen tiedon tarve on kuiten-

kastuksen 62/2003 jälkiseurantaraportti)

kin korostunut viime vuosina. Oikeusministeriön tulisi ryhtyä aktiivisesti suunnittele-

Tarkastuksessa arvioitiin Valtakunnan-

maan käräjäoikeuksien tuloksellisuuden ja

syyttäjänviraston toiminnan vaikuttavuutta

tehokkuuden arvioinnin perustaksi tuomio-

paikallisten syyttäjäyksiköiden tasolla. Tar-

istuinlaitokselle soveltuvia mittaamisjärjes-

kastuksen mukaan Valtakunnansyyttäjänvi-

telmiä ja mittareita yhteistyössä tuomiois-

raston toiminta on selkeyttänyt syyttäjäntoin-

tuinten kanssa.

ta, joskin viraston tulisi vahvistaa ohjausotettaan suhteessa paikallisyksiköihin sekä kes-

Käräjäoikeuksien välillä on suuria eroja

kushallintoviranomaisena että tulosohjaaja-

asiamäärissä sekä käytettävissä olevissa re-

na. Syyttäjäyksiköiden välisiä yhteistoimin-

sursseissa, mikä asettaa kansalaiset eriarvoi-

tajärjestelyjä ei ollut käytetty riittävästi hy-

seen asemaan käräjäoikeuksien asiakkaina.

väksi. Tämän vuoksi tarkastuksessa todet-

Tarkastusaineistosta ei voida tehdä suoria

tiin, että yhteistyön vakiinnuttaminen ja täy-

johtopäätöksiä käräjäoikeuden koon vaiku-

si hyödyntäminen vaativat aikaisempaa jän-

tuksista tuloksellisuuteen ja käsittelyaikoi-

tevämpää otetta Valtakunnansyyttäjänviras-

hin. Näyttäisi kuitenkin siltä, että käräjäoi-

tolta.

keuden vähimmäiskoon tulisi olla nykyistä
tavoitetta suurempi. Vuonna 2000 valmistu-

Valtakunnansyyttäjänvirasto on uudis-

nut alioikeuspiirijaon kehittämisehdotus tu-

tanut syyttäjälaitoksen ohjausjärjestelmän

lisi arvioida kokonaan uudelleen.

1.3.2006 lukien. Sen tavoitteena on selkiinnyttää syyttäjälaitoksen ohjausta sekä tiivis-

Yksittäiset käräjäoikeudet pitivät niiden

tää valtakunnansyyttäjän ohjausotetta yleen-

ja oikeusministeriön välistä suhdetta ongel-

sä ja erityisesti syyttäjäntoiminnan yhdenmu-

mattomana. Oikeusministeriön tulisi kuiten-

kaisuuden valvonnassa. Valtakunnansyyttä-

kin selvittää sekä edellytykset tuomioistuin-

jänviraston työjärjestys on uusittu, syyttäjä-

laitoksen keskushallinnon järjestämiseksi

laitoksen ohjausryhmä on perustettu, valti-

erillisen keskushallintoyksikön pohjalta että

onsyyttäjien alueellista ohjausta ja yhteistoi-

edellytykset kehittää tuomioistuinlaitosta ny-

minta-alueiden päälliköiden kokousta kos-

kyisen keskushallinnon pohjalta.

kevat määräykset on uusittu. Yhteistoiminnan tehostaminen yhteistoiminta-alueilla on
ollut vuosittaisena tulostavoitteena, ja alueet
on kytketty entistä tiiviimmin syyttäjälaitoksen talousarvio- ja tulosneuvotteluvalmisteluun. Myös oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston välistä ohjausta ja yhteistyötä on selkiinnytetty.
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4.6 Sisäasiainministeriön hallinnonala
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on mi-

sen kohteena oleva talousarviovuosi 2005 on

nisteriön lisäksi 17 tilivirastoa. Taloudelli-

ensimmäinen vuosi, jolloin sekä tulostavoit-

sesti merkittävimpiä ovat ministeriö, läänin-

teiden asettaminen valtion talousarvioesityk-

hallitukset ja Rajavartiolaitos.

sessä että raportointi tilinpäätöskertomuksessa tapahtuvat uusien tulosohjaus- ja tili-

Tilintarkastuskertomuksiin

sisältyneet

huomautukset johtivat kielteiseen laillisuus-

velvollisuushankkeen myötä tulleiden normien ja ohjeiden mukaan.

kannanottoon neljässä tilivirastossa ja ilmoitusvelvollisuuteen kahdessa tilivirastossa (lii-

Tavoitteet

te). Kielteiset laillisuuskannanotot aiheutuivat puutteista maksullisen toiminnan vuosi-

Tarkastuksessa havaittiin, että sisäasiainmi-

tuloksen esittämisessä. Ministeriön ilmoitus-

nisteriö ei ole asettanut talousarvioesitykses-

velvollisuus koski sisäasiainministeriön hal-

sä alustavia tulostavoitteita tulosalueittain,

linnonalan virastojen tuloksellisuuden las-

jotta hallinnonala muodostuisi tulosajattelun

kentatoimen kehittämistä.

mukaiseksi kokonaisuudeksi. Pääosa tavoitteista on esitetty lukutasolla perinteisen vi-

Taloudellisuutta koskevat tulostavoitteet

rastorakenteen mukaan.

ovat ministeriön hyväksymissä tulossopimuksissa pääsääntöisesti puutteellisia. Mi-

Tavoitteina on esitetty asiantilan kehittä-

nisteriön hyväksymät taloudellisuustavoit-

miseen tai parantamiseen liittyviä ilmauk-

teet on arvioitu riittäviksi vain Rajavartiolai-

sia ja visioita, joilta puuttuu selkeä tavoiteta-

toksessa, keskusrikospoliisissa, Poliisin tek-

so. Tavoitteita ei ole aina selkeästi määritelty

niikkakeskuksessa, Poliisikoulussa, Pelas-

vain talousarviovuoteen kohdentuvina. Mo-

tusopistossa ja Ulkomaalaisvirastossa. Talou-

net niistä ovat luonteeltaan laajoja koskien

dellisuutta kuvaavia tilinpäätöstietoja pidet-

pitkää aikaväliä. Yhteiskunnallisen vaikutta-

tiin tarkastuksissa ministeriön lisäksi kuuden

vuuden tavoitteistosta ei ole muodostettu riit-

tiliviraston osalta oikeina ja riittävinä.

tävässä määrin tunnuslukuja, jotka mahdollistavat mitattavuuden tai systemaattisen ar-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tulok-

vioinnin. Tavoitteita ei ole selvästi kytketty

sellisuusraportointi eduskunnalle vuodelta

vastaaviin resursseihin, eikä niitä ole asetet-

2005

tu tasapainoisesti suhteessa määrärahoihin ja
toiminnan laajuuteen.

Tarkastuskertomus on julkaistu 6.9.2006
(130/2006).

Tavoitteita toiminnallisen tuloksellisuuden
osatekijöille ei ole asetettu kattavasti kaikille

Eduskunnalle annettavassa valtion tilin-

hallinnonalan toimijoille eikä myöskään siir-

päätöskertomuksessa raportoidaan talous-

tomenoille. Hallinnonalalla keskeisille sisäi-

arvioesityksessä asetettujen alustavien tu-

sen turvallisuuden viranomaisille niitä on ta-

lostavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuk-

lousarvioesityksessä hyvin kattavasti. Nämä
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tavoitteet on melkein kokonaisuudessaan

syitä tavoitteiden saavuttamattomuuteen ei

asetettu ohjeiden suositusten mukaisesti tun-

ole analysoitu.

nuslukuina ja taulukkomuodossa.
Kannanotot tuloksellisuusraportoinnista
Tilinpäätöskertomus
Eduskunnalle raportoinnissa keskeistä on
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tulok-

tilivelvollisuus hallinnonalan tuloksellisuu-

sellisuuden kuvaus valtion tilinpäätösker-

desta ja talousarvioesityksessä ilmaistujen

tomuksessa on rakenteeltaan ja otsikoinnil-

tavoitteiden toteutumisesta. Sisäasiainmi-

taan varsin samanlainen kuin talousarvioesi-

nisteriön hallinnonalalla eivät eduskunnan

tys, mikä on positiivista. Raportoinnin yhtey-

sille myöntämät määrärahat kytkeydy riittä-

dessä ei kuitenkaan mainita tavoitteita. Toi-

vän hyvin toiminnan tuloksellisuuteen. Tili-

mintaa kuvaavasta laajasta tekstiosuudesta

velvollisuus ei toteudu asianmukaisella ta-

on erittäin vaikea erottaa yksittäisiä tulosta-

valla tavoiteasetannan ja tuloksellisuusra-

voitteita ja niiden toteutumista. Toimintaym-

portoinnin puutteiden vuoksi.

päristön merkittävistä muutoksista ja tavoitteiden saavuttamiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ei kerrota lainkaan.

Sekä tulostavoitteiden esittämistä talousarvioesityksessä että raportointia on syytä kehittää selkeämmiksi. Tilinpäätöskertomuk-

Pääluokan yhteiskunnallisten vaikutta-

sessa ja talousarvioesityksessä tulisi otsikoi-

vuustavoitteiden toteutumisen raportointi on

den lisäksi olla muutoinkin samanlainen ra-

erittäin lyhyt. Ohjeistuksen korostama kes-

kenne. Tuloksellisuuden kuvauksessa tulisi

keisten ja laajojen yhteiskunnallisten vai-

selkeästi yhdistää tavoitteet ja vastaava ra-

kuttavuustavoitteiden toteutumisen ja koko

portointi. Näistä tulisi selkeästi erottaa ylei-

hallinnonalaa koskevien yhteenvetotietojen

nen hallinnon toiminnan ja toimintaympäris-

esittäminen jää puutteelliseksi. Suurelta osin

tön kuvaus.

kerrotaan yleisluontoisesti tekemisestä tai
valmistelun tilanteesta. Aikaansaannosten ja

Pääluokkaperusteluissa esitettävien hal-

tavoitetilan välisestä suhteesta on hyvin vai-

linnonalan keskeisten yhteiskunnallisten

kea saada selkeää kuvaa. Vaikuttavuusinfor-

vaikuttavuustavoitteiden painoarvoa ja kat-

maatiota ei ole kytketty voimavarojen käytön

tavuutta tulisi lisätä. Toiminnallisen tulok-

tehokkuuden tarkasteluun. Keskeisten vai-

sellisuuden kaikille osatekijöille ja yhteis-

kuttavuustavoitteiden toteutumisen raportoi-

kunnalliselle vaikuttavuudelle on pyrittä-

daan ilman tunnuslukuja ja esittämättä use-

vä muodostamaan koko hallinnonalan kat-

ampivuotisia kehitystrendejä.

tava konkreettinen tavoitteisto. Tulostavoitteiden saavuttamisen astetta tulisi voida luo-

Lukujen tasolla toiminnallisen tulokselli-

tettavasti mitata ja arvioida. Pitkän aikavä-

suuden tavoitteista on raportoitu melko kat-

lin tavoitteille ja visioille olisi muodostetta-

tavasti. Jos talousarvioesityksessä ei asetettu

va lyhyemmän aikavälin osatavoitteita. Ta-

tavoitteita, on raportointi samoilta osin puut-

voitteistosta tulisi selkeästi ilmetä tavoittei-

teellinen. Taulukoissa esitetty raportointi si-

den hierarkkinen rakenne.

sältää yleensä vertailun tavoitteeseen, mutta vain yhteen toteumavuoteen. Mahdollisia
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Ylemmän tason tavoitteiden raportoinnin

Tarkastuksessa todetun perusteella avus-

aikajännettä olisi syytä pohtia. Useille vai-

tusta on myönnetty kunnille, joiden talou-

kuttavuustavoitteille vuosittainen raportoin-

dellinen tilanne on huono. Avustuksen saa-

tiväli on liian lyhyt. Hallinnonalan toimin-

miseen vaikutti myös se, oliko kunta saanut

nan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvi-

avustusta edellisinä vuosina. Merkittävä osa

oinneilla tulisi vastaisuudessa olla merkittä-

rahoitusavustuksista on myönnetty toistu-

vämpi rooli osana tavoitteenasettelua ja ra-

vasti tai lähes toistuvasti samoille kunnille.

portointia.

Tarkastusvirasto katsoo, että tämä on perusteltua tilanteissa, joissa kunnan olosuhteet

Talousarvion rakenteesta tulisi ilmetä jo-

ovat jatkuvasti poikkeukselliset. Poikkeuk-

kaisen keskeisen yhteiskunnallisen vaikut-

selliset olosuhteet eivät saa aiheutua kun-

tavuustavoitteen resursointi. Tämä olisi luon-

nan toimenpiteistä tai siitä, ettei kunta ole

teva rakenne myös tulosohjausta ja tulosjoh-

noudattanut avustuksen käytölle asetettu-

tamista kehitettäessä.

ja ehtoja. Tarkastusviraston käsityksen mukaan kunnan talouden tervehdyttämisen tu-

Tarkastusvirasto on korostanut, että asianmukainen tavoitteiden asetanta ja tuloksel-

lisi olla päätavoite harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntämisessä.

lisuudesta raportointi ovat välttämättömiä
eduskunnan tietotarpeiden täyttämiseksi,

Avustusmenettely ei ole läpinäkyvä, sillä

mutta että ne ovat myös erittäin tarpeellisia

sisäasiainministeriö ei ilmoittaessaan avus-

hallinnonalan tulosjohtamisessa.

tuksen hakumahdollisuudesta eikä julkistaessaan avustuspäätöksen ilmoita täsmälli-

Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntäminen ja käyttö

sesti, mihin tekijöihin avustuspäätös perustuu. Avustuspäätöksen yhteydessä tulisi lisäksi mainita painoarvoineen paikalliset eri-

Tarkastuskertomus on julkaistu 31.1.2006

tyisolosuhteet, jotka ovat vaikuttaneet avus-

(115/2005).

tuksen myöntämiseen.

Valtioneuvosto voi sisäasiainministeriön

Kuntien yhdistymisavustukset

esityksestä myöntää harkinnanvaraista rahoitusavustusta kunnille, jotka ovat joutu-

Tarkastuskertomus on julkaistu 4.5.2006

neet poikkeuksellisesti tai tilapäisesti kun-

(123/2006).

nallistaloudellisiin vaikeuksiin ja ovat lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa. Vuonna 2004

Kuntien yhdistämisen kolmeen tukimuo-

harkinnanvaraista rahoitusavustusta myön-

toon on vuositasolla tarkoitus käyttää noin 35

nettiin 48 miljoonaa euroa 99 kunnalle.

miljoonaa euroa valtion varoja. Jos kuntien
lukumäärä vähenisi esimerkiksi noin sadal-

Tarkastuksessa selvitettiin, millä perus-

la, merkitsisi tämä sisäasiainministeriön las-

teilla harkinnanvaraista rahoitusavustusta

kelmien mukaan noin 600 miljoonan euron

on myönnetty, kuinka hyvin myöntämispe-

lisätarvetta yhdistymistukiin. Odotettavissa

rusteet vastaavat valtionosuuslaissa asetet-

on siten valtiontaloudellinen riski, sillä näin

tuja tavoitteita sekä miten sisäasiainministe-

suureen menoerään ei ole varauduttu sisä-

riö on varmistunut avustusten käytön asian-

asiainministeriön kehysehdotuksessa.

mukaisuudesta.
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Tarkastus koski kaikkia vuoden 2003 alun

jauksen ja rahoituksen tulisi liittyä tiiviimmin

jälkeen tapahtunutta neljäätoista kuntalii-

toisiinsa. Rahanjakoperusteiden avulla polii-

tosta, joiden yhteydessä myönnettiin inves-

sin perustehtävien hoito tulisi turvata maan

tointi- ja kehittämishankkeiden tukea. Tar-

kaikissa osissa, jolloin myös eri alueiden tär-

kastuksen perusteella sisäasiainministeriöl-

keimmät erityispiirteet otettaisiin paremmin

lä on avustuspäätöksiä tehdessään ollut var-

huomioon.

sin niukat tiedot kuntien avustettaviksi esittämien hankkeiden sisällöstä. Muutamat tu-

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu uut-

kea saaneet hankkeet eivät olleet päätök-

ta rahanjakomallia, joka on otettu osittain

sentekohetkellä suunnitteluasteeltaan tuki-

käyttöön vuonna 2006. Malli vaatii kuiten-

kelpoisia eikä niiden toteuttamista ole aloi-

kin vielä kehittelyä.

tettu, vaikka yhdistymisestä on kulunut monta vuotta.

Sisäasiainministeriössä, poliisilaitoksissa ja
poliisin koulutusyksiköissä on käynnistynyt

Tarkastusvirasto katsoi, että vastaisuudes-

myös muita kehittämishankkeita, joiden tar-

sa investointi- ja kehittämishankkeiden tu-

koituksena on korjata tarkastuskertomukses-

ella tulisi rahoittaa erityisesti innovatiivisia

sa esille tuotuja epäkohtia. Merkittävimmät

kunta- ja palvelurakenneuudistusta tukevia

vireillä olevat säädöshankkeet koskevat po-

kehittämishankkeita. Tarkastusviraston mu-

liisin yhteistoiminnan lisäämistä ja toiminto-

kaan avustettavilta hankkeilta tulee edellyt-

jen alueellista organisointia, joissa on esiin-

tää, että niillä on selkeä sisältö, kustannusar-

tynyt muun muassa toimivaltakysymyksiin,

vio sekä rahoitus- ja toteuttamissuunnitelma.

resurssien käyttöön ja rahoitukseen liittyviä

Päätökset tulee tehdä hankkeittain. Sisäasi-

ongelmia.

ainministeriön tulee valvoa tuen käyttöä tähänastista yksityiskohtaisemmin.

Koulutusta koskevien uudistusten jälkeen
poliisin perus- sekä päällystö- ja alipäällystö-

Paikallisen poliisitoimen resurssointi (tarkas-

koulutuksen katsotaan vastaavan niin mää-

tuksen 34/2002 jälkiseurantaraportti)

rällisesti kuin laadullisestikin varsin hyvin
olemassa olevia ja tulevia tarpeita. Kehittä-

Tarkastuksessa selvitettiin, millä perusteilla

mistarvetta nähdään täydennys- ja erikois-

paikallispoliisille tulevat toimintamäärära-

koulutuksessa, joka koetaan edelleen osassa

hat jaetaan, missä määrin käytössä olevat ra-

poliisilaitoksia kysyntään nähden riittämät-

hoitukselliset menettelytavat tukevat resurs-

tömäksi ja koordinoimattomaksi.

sien tehokasta ja tuloksellista käyttöä, miten poliisin toimintaympäristössä, strategia-

Raja- ja merivartijoiden rekrytointi ja kou-

linjauksissa ja painopistealueissa tapahtuvat

lutus (tarkastuksen 54/2003 jälkiseurantara-

muutokset heijastuvat rahanjakoon sekä mi-

portti)

ten laadulliset ja koulutukselliset tekijät otetaan huomioon resurssisuunnittelussa ja re-

Rajojen valvontaa ja rajatarkastustehtäviä

surssien hyväksikäytössä.

suorittavat raja- ja merivartijat. Peruskoulutuksessa heille annettiin koulutusta sekä ra-

Tarkastuksessa katsottiin muun muassa,

jojen vartioinnista että rajatarkastusten te-

että poliisin toiminnan suunnittelun, tulosoh-

kemisestä. Tarkastuksen pääkysymyksenä
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oli, onko taloudellisesti tarkoituksenmukais-

• olisiko aiheellista osittain eriyttää raja-

ta rekrytoida ja kouluttaa osa henkilöstöstä

ja merivartijoiden peruskoulutusta vas-

vain rajatarkastustehtäviin.

taamaan paremmin heidän tulevia työtehtäviään.

Tarkastusvirasto ehdotti tarkastuksen perusteella harkittavaksi:

Raja- ja merivartijoiden koulutusta on uudistettu siten, että peruskurssi on jaettu lin-

• olisiko tarkoituksenmukaista perustaa

joittain syventävien ammatillisten opintojen

ja rekrytoida pelkästään rajatarkastus-

mukaan, joita ovat rajatarkastus-, rajavartio-,

tehtäviin erikoistuva henkilöstöryhmä ja

merivartio- ja lentotoimintolinjat. Tämä uu-

antaa heille vain tähän tehtävään tarvit-

distaminen on parantanut uusien raja- ja me-

tava koulutus

rivartijoiden koulutusta vastaamaan paremmin heidän työtehtäviään.

• voitaisiinko rajatarkastustehtäviin palkata henkilöstöä ilman varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista
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4.7 Puolustusministeriön hallinnonala
Puolustusministeriön hallinnonalan tiliviras-

hyöty on osoitettavissa. Osassa hankintoja ei

toja ovat ministeriö, Puolustusvoimat ja Puo-

ollut arvioitu ennakkomaksusta saatavaa ta-

lustushallinnon rakennuslaitos.

loudellista hyötyä. Tosiasiallisesti ennakkomaksuja oli maksettu kymmeniä miljoonia

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomuk-

euroja maksuetappiaikataululla. Näissä ta-

seen sisältyneen kielteisen laillisuuskannan-

pauksissa ei ennakkomaksun maksamises-

oton syinä olivat puutteet talousarvion nou-

ta aiheutuvaa taloudellista hyötyä ollut ar-

dattamissa sekä laskentatoimen ja maksulli-

vioitu. Maksuetappeihin perustuvia ennak-

sen toiminnan vuosituloksen luotettavuudes-

komaksuja oli maksettu tavarantoimittajille

sa (liite). Nämä olivat syynä myös Puolustus-

ilman asianmukaisia vakuuksia kymmeniä

voimille asetettuun ilmoitusvelvollisuuteen.

miljoonia euroja.

Tilintarkastuksissa arvioitiin, että vain

Tarkastusviraston mukaan puolustusvoimi-

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle on

en tulee huolehtia siitä, että mikäli hankin-

asetettu taloudellisuutta koskevat tulosta-

nassa maksetaan ennakkomaksuja toimitta-

voitteet. Vain Puolustushallinnon rakennus-

jalle, valtion tulee saada maksusta taloudel-

laitoksen tilinpäätös sisälsi oikeat ja riittävät

lista hyötyä ja tämän tulee olla selvästi to-

tiedot taloudellisuudesta.

dennettavissa. Puolustusvoimien tulee huo-

Puolustusvoimien ennakkomaksut puolus-

jensa vastineeksi joko tavaratoimituksen tai

tusmateriaalihankinnoissa

vakuuden.

Tarkastuskertomus on julkaistu 22.3.2006

Lentolisäjärjestelmä ja yhteyslentotoimin-

(119/2006).

ta puolustusvoimissa (tarkastuksen 70/2004

lehtia myös siitä, että se saa ennakkomaksu-

jälkiseurantaraportti)
Puolustusmateriaalihankintojen toimitusajat saattavat olla pitkiä ja hankinnoista

Tarkastusvirasto tarkasti Puolustusvoimien

suoritetaan usein maksuja ennen tavaran tai

yhteyslentämistä ja lentäjien lentolisäjärjes-

palvelun vastaanottamista. Koska ennakko-

telmää.

maksut aiheuttavat valtiolle korkomenetyksiä, tulee niiden maksamisen perustua arvi-

Tarkastusvirasto katsoi, että Puolustusvoi-

oitavaan hyötyyn, joka tulee olla myös toden-

mien tulisi ryhtyä arvioimaan yhteyslentämi-

nettavissa. Vuoden 2004 lopussa oli puolus-

sen taloudellista tarkoituksenmukaisuutta.

tusvoimien toimittajille maksettuja ennakko-

Puolustusvoimien omalla kalustolla tulisi täl-

ja 584 miljoonaa euroa.

löin lentää ainoastaan ne yhteyslennot, joissa Puolustusvoimien ilma-alusten käyttö on

Tarkastuksen perusteella pääosassa han-

toiminnallisista syistä välttämätöntä tai siihen

kinnoista päätös ennakkomaksun maksa-

on taloudelliset perusteet. Lisäksi tarkastusvi-

misesta on perustunut hyödyn arviointiin ja

rasto katsoi, että lentäjille asetetusta kahden
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tunnin lentovelvoitteesta luovuttaisiin. Tämä

kuljetuskonekaluston hankinnan yhteydes-

loisi tosiasialliset edellytykset yhteyslentotoi-

sä kokonaisuutena. Suorite-perusteisuuden

minnan taloudelliselle tarkastelulle.

poistaminen lentolisän maksamisen edellytyksenä ei ole tarkoituksenmukaista lukuun

Puolustusministeriön mukaan puolustusvoimien yhteyslentotoiminta ja yhteyslentokaluston määrä tulee tarkasteluun uuden

ottamatta virkaehtosopimuksessa yksilöityjä
kansainvälisiä tehtäviä.
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4.8 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriön hallinnonalalla on

Työkyvyttömyyseläkkeet muodostivat 6,4

ministeriön lisäksi viisi tilivirastoa. Näistä

prosenttia valtion eläkemenoista eli 82 mil-

Verohallitus ja Tullilaitos ovat keskeisiä val-

joonaa euroa vuonna 2004. Työkyvyttömyys-

tion tulojen kerääjiä. Muut hallinnonalan ti-

eläkkeitä myönnetään eniten mielenterveys-

livirastot ovat Valtiokonttori, Tilastokeskus

häiriöiden ja toiseksi eniten tuki- ja liikun-

ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

taelinten sairauksien vuoksi. Sairauslomien
kustannukset sekä työstä aiheutuva ja sitä

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomukseen sisältyneen kielteisen laillisuus-

haittaava pahoinvointi lisäävät palkkakustannuksia sekä heikentävät tuottavuutta.

kannanoton syynä oli vuodelle 2005 kuuluvien talousarviomenojen kohdentaminen vuo-

Tarkastuksella selvitettiin virastotasol-

delle 2006 (liite). Tullilaitoksen tilintarkas-

la työhyvinvointitoiminnan suunnitelmalli-

tuskertomukseen sisältynyt kielteinen lail-

suutta, seurantaa, tavoitteita, toteutusta ja

lisuuskannanotto aiheutui tilinpäätöstä var-

rahoitusta. Tarkastus osoitti, että toiminta

mentavien tase-erittelyjen puutteista ja vir-

on muuttunut aiempaa tavoitteellisemmak-

heistä talousarviomenojen varainhoitovuo-

si. Tämä ilmenee esimerkiksi työhyvinvointi-

delle kohdentamisessa (liite). Ilmoitusvel-

suunnitelmien laadintana. Lisäksi tarkastus

vollisuudet (liite) koskivat eräitä kirjanpidon

osoitti, että kehityskeskusteluissa saadaan

ja sisäisen valvonnan menettelyjä.

jaksamista ja työhyvinvointia koskevaa tietoa. Virastojen tulisi kehittää taitojaan ke-

Tarkastusvirasto arvioi, että ministeriö on

hityskeskustelujen käymisessä sekä suorit-

hyväksynyt toimivat taloudellisuutta koske-

taa systemaattisia työhyvinvoinnin mittauk-

vat tavoitteet Verohallitukselle, Tullilaitok-

sia. Niiden tulisi myös tukea nykyistä enem-

selle ja Tilastokeskukselle. Taloudellisuut-

män työntekijän paluuta työhön pitkien sai-

ta kuvaavia tietoja pidettiin tarkastuksissa

raslomien jälkeen sekä käyttää työkokeilu-

kaikkien hallinnonalan tilivirastojen osalta

mahdollisuutta.

oikeina ja riittävinä.
Virastojen tulisi tarkastella henkilöstönTyöhyvinvointi valtionhallinnossa

sä ikäjakautumaa ja arvioida, minkälaisesta
osaamisesta voi tulevaisuudessa syntyä va-

Tarkastuskertomus on julkaistu 7.2.2006
(116/2005).

jetta. Saadun tiedon pohjalta tulisi kiinnittää
huomiota kokemuksen siirtoon sekä oikeansuuntaiseen ja oikeanaikaiseen rekrytointiin.

Tarkastuksen kohteena oli työhyvinvointi-

Suuret organisaatiomuutokset tulisi suunni-

toiminta valtionhallinnossa. Tarkastus koski

tella huolellisesti ja arvioida ennakkoon ris-

useita valtion virastoja.

kit, jotta tehokas toiminta ei vaarannu liikaa
muutosten yhteydessä.
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Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen

lyjä. Julkishallinnossa tulee myös kartoittaa

julkishallinnossa

vahvaa tunnistamista vaativat palvelut sekä
niihin liittyvien eri tunnistamismuotojen ase-

Tarkastuskertomus on julkaistu 11.4.2006

ma ja merkitys.

(120/2006).
Verotuksen yhdenmukaisuuden edistämiValtion tietohallintomenot olivat vuonna

nen verohallinnossa

2004 yhteensä 600 miljoonaa euroa. Sähköisten asiointipalvelujen kokonaisrahoituksesta

Tarkastuskertomus on julkaistu 15.8.2006

ei ole saatavissa tietoa, koska näiden meno-

(127/2006).

jen erityisseuranta puuttuu.
Verohallinnossa aloitettiin 1990-luvun loTarkastuksessa kartoitettiin julkishallin-

pulla verotuksen oikeusturvatyöryhmän lop-

non sähköisen asioinnin kehittämisen tilaa.

puraportin toimenpidesuositusten myötä ke-

Sähköisten palvelujen ohjaus- ja kehittämis-

hittämistyö verotuksen yhdenmukaistami-

vastuu on hajautunut laajalti hallinnossa eikä

seksi, mitä tarkastusvirasto piti positiivisena.

millään taholla ole muodostunut kokonais-

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten

kuvaa sähköisen asioinnin kehittämissuun-

koko verohallinnossa edistetään yhdenmu-

nista. Eri osapuolten tehtävät tulisi määritel-

kaisuuden toteutumista. Verohallinnon menot

lä selkeästi sekä lainsäädäntö- että strate-

ovat vuositasolla noin 350 miljoonaa euroa.

giatasolla. Julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunnan (JUHTA) ja sen antamien

Tarkastuksessa havaittiin, että yhdenmu-

JHS-suositusten asema tulee selkiyttää uu-

kaisuus on nostettu erääksi keskeisimmäksi

distusten yhteydessä.

painopistealueeksi toiminnan kehittämisessä. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin, että

Hankkeita on suunniteltu ja toteutettu mi-

tulosohjausta ja -johtamista ei ole erityisen

nisteriö-, alue- ja paikallistasolla itsenäisesti

hyvin käytetty verotuksen yhdenmukaisuu-

ja yhtenäisiä tietojärjestelmäarkkitehtuureja

den edistämisen välineenä, eikä varsinaista

on kehitetty vain vähän. Organisaatiokohtai-

suorittavaa tasoa ole onnistuttu kytkemään

set toteutukset eri konsultteja käyttäen siten,

tavoitteiston avulla yhdenmukaisuuden edis-

että onnistuneita ratkaisuja ei ole kyetty laa-

tämiseen.

jemmin hyödyntämään, ovat lisänneet tietojärjestelmähankkeiden kustannuksia.

Tarkastusvirasto painotti, että verohallinnon tulisi vastaisuudessa määritellä selkeäs-

Valtiovarainministeriön tulisi ottaa aiem-

ti verotuksen yhdenmukaisuuden käsitteen

paa enemmän vastuuta sähköisen asioin-

sisältö. Verotuksen yhdenmukaisuuden ke-

nin yhteisten arkkitehtuurien määrittämi-

hittäminen edellyttää myös selkeästi doku-

sestä, valinnasta, tietojärjestelmien välisten

mentoitua suunnitelmaa ja toimenpideohjel-

rajapintojen luomisesta sekä julkishallinnon

maa. Painopistettä tulisi siirtää normipohjai-

merkittävimpien yhteisten tietovarantojen

sesta yhdenmukaisuuden ohjaamisesta joh-

hallinnasta ja hyödyntämisestä. Laajempina

tamiseen, erityisesti tulosjohtamisen keinoin.

kokonaisuuksina tapahtuvia hankintoja tu-

Valtiovarainministeriön tulisi terävöittää oh-

lee edistää uudistamalla hankintamenette-

jausotettaan, jotta sen verohallinnolle asetta-
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mat tavoitteet edistäisivät konkreettisemmin

tyä epäily, että maksutulot ohjaavat valvon-

yhdenmukaisuutta.

tatoiminnan laajuutta. Tarkastusviraston mukaan näissä tilanteissa tulisi tähdentää asian-

Hallinnon avoimuus ja toiminnan läpinä-

omaisten ministeriöiden asemaa ja vastuuta

kyvyys edellyttäisivät seurantajärjestelmää

hallinnonalojensa valvontatoiminnan ohja-

verotuksen yhdenmukaisuuden vallitsevas-

uksessa. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota

ta tilasta ja kehityksestä.

siihen, että valvontamaksujen perusteet esitetään avoimuuden ja läpinäkyvyyden peri-

Viranomaisten valvottavilta perimät valvon-

aatteiden mukaan.

tamaksut
Viranomaistoiminta harmaan talouden ja taTarkastuskertomus on julkaistu 4.8.2006

lousrikollisuuden torjunnassa (tarkastusker-

(129/2006).

tomuksen 76/2004 jälkiseurantaraportti)

Valvontatoiminnan lähtökohtana on yh-

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden on

teiskunnan valvontaintressi ja siitä johdettu

arvioitu edelleen aiheuttavan vuosittain yli 5

valvontatarve. Tarkastuksessa on pyritty sel-

miljardin euron suuruiset menetykset. Sum-

vittämään, vaikuttavatko viranomaisten val-

masta noin puolet muodostuu verotulojen

vottavilta perimät valvontamaksut valvonta-

menetyksistä ja loput vahingoista elinkeino-

toimintaa ohjaavasti.

elämälle ja yksityisille kansalaisille.

Tarkastuksen perusteella todettiin, että

Valtioneuvosto hyväksyi 9.2.2006 neljän-

valvonnan tarpeen ja sen rahoittamisen kri-

nen periaatepäätöksen talousrikollisuuden ja

teerit kaipaisivat selkeyttämistä. Erityisesti

harmaan talouden vähentämistä koskevaksi

tulisi tarkastella, mikä osa valvontajärjestel-

torjuntaohjelmaksi vuosille 2006 - 2009. Tor-

mästä tulisi rahoittaa verovaroin ja mikä osa

juntaohjelma on osa sisäisen turvallisuuden

valvontamaksuilla sekä miten maksut budje-

ohjelmaa. Päätöksessä on määritelty, millä

toidaan. Tarkastusvirasto piti tärkeänä, että

aikavälillä torjuntahankkeet on tarkoitus to-

koko valtioyhteisöä koskevat valvontamak-

teuttaa (2006 – 2007) ja mikä on hankkeen

sujen linjaukset ja periaatteet tehtäisiin val-

vastuuministeriö.

tiovarainministeriön johdolla.
Valtiovarainministeriö päätti 13.12.2005,
Tarkastushavaintojen mukaan valvon-

että harmaan talouden ja talousrikosten tor-

nan laajuus ei kaikissa tilanteissa perus-

juntaan liittyvää viranomaisyhteistyötä jatke-

tu suoraan yhteiskunnan valvontaintressiin,

taan 2006 – 2008. Jälkiseurannan perusteel-

vaan esimerkiksi johonkin valvontamaksu-

la viranomaisyhteistyön kehittäminen riittä-

jen määräytymiseen perustuvaan lasken-

vän laajasti ja pitkäjänteisesti on edelleen

nalliseen tekijään. Tällöin on olemassa ris-

tarpeen. VIRKE-projektin aseman ja tehtävi-

ki, että valvontamaksutulot voivat vaikuttaa

en määrittely on käynnissä, mitä tarkastusvi-

viranomaisen valvontatoimintaa ohjaavasti.

rasto piti tärkeänä.

Maksutulojen tietoista kasvattamista ei tarkastuksessa havaittu. Siitä huolimatta valvot-

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden

tavan näkökulmasta saattaa kuitenkin syn-

torjuntaa varten ei ole laadittu viranomaisia
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yhdistävää toimintastrategiaa, vaikka neljän-

Tarkastushavaintojen mukaan hankintojen

nen talousrikostorjuntaohjelman tavoitteena

ohjeistuksessa ja organisoinnissa oli puuttei-

on viranomaisten yhteisen torjuntastrategi-

ta. Myös hankintalainsäädännön noudatta-

an aikaansaaminen. Jälkiseurannassa on ha-

minen oli puutteellista. Hankintoja ei ollut

vaittu, että viranomaisyhteistyötä on kehitet-

monissa tapauksissa kilpailutettu lainkaan

ty muun muassa koulutuksella sekä poista-

tai kilpailua ei ollut toteutettu säännösten

malla yhteistoiminnan esteitä ja viranomais-

edellyttämällä tavalla.

ten väsymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Jälkitarkastuksessa havaittiin, että TilastoOsa kolmannen talousrikostorjuntaohjel-

keskus on tarkastuksen jälkeen parantanut

man hankkeista on jäänyt toteutumatta 2002

hankintatoimen ohjaustaan ja hankintatoi-

– 2005. Ongelmana on erityisesti ollut viran-

men tila on kohentunut selvästi. Hankintoja

omaisten yhteisvastuulla toteutettavissa ole-

suorittavien henkilöiden koulutusta on lisät-

vien hankkeiden vastuunjaon epäselvyys.

ty ja hankintaohjeistus on saatettu lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Hankintojen

Koordinointi ja yhteistoiminta talousrikosa-

kilpailuttamista on lisätty ja tarjouskilpailut

sioissa sisäasiainministeriön ja oikeusminis-

on pääsääntöisesti järjestetty ohjeiden mu-

teriön kesken ei vielä kaikilta osin toimi. Si-

kaisesti.

säasiainministeriön vuonna 2004 aloittamien
tehostamistoimenpiteiden ja valtioneuvoston

Uudet palkkausjärjestelmät valtionhallin-

vuonna 2005 talousrikostorjuntaan kohden-

nossa (tarkastuksen 36/2002 jälkiseuranta-

tamien lisäresurssien ansiosta poliisin talous-

raportti)

rikostutkintaan ruuhkautuneista jutuista on
onnistuttu purkamaan jo 30 %. Sitä vastoin

Tarkastuksessa selvitettiin etenikö valtion

syyttäjälaitokselle on vuoden 2006 talous-

palkkausjärjestelmäuudistus suunnitelmien

arviossa vain 100 000 euron lisäys talousri-

mukaisesti, seurattiinko voimavarojen käyt-

kostorjuntaan. Tämä johtanee talousrikosten

töä ja saavutettiinko tavoitteet. Lisäksi sel-

ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen piden-

vitettiin, ohjattiinko uudistuksen etenemistä

tymiseen syyttäjälaitoksessa ja jopa rikosten

riittävästi ja mitkä olivat uudistuksen estei-

vanhentumiseen. Verohallinnossa harmaan

tä ja edistäjiä.

talouden tarkastusten määrä jatkaa vähenemistään ainakin vuodesta 2001 lähtien.

Tarkastus osoitti, että uudistukseen oli varauduttu huonosti ja voimavarojen käyt-

Tilastokeskuksen palveluhankinnat (tarkastuksen 58/2003 jälkiseurantaraportti)

töä seurattiin puutteellisesti. Uudistukselle
asetetut tavoitteet olivat selkiintymättömiä.
Uudistuksen esteinä olivat epäluottamus ja

Tarkastuksen kohteena olivat hankintalain-

epävarmuus sekä uudistukseen sitoutumat-

säädännön noudattaminen sekä hankintojen

tomuus ja resurssien vähäisyys. Yhteistyö,

ohjeistus ja organisointi Tilastokeskukses-

avoimuus, sitoutuminen sekä koulutus, tie-

sa. Yksityiskohtaisen tarkastuksen kohtee-

dotus ja riittävät resurssit edistivät uudis-

na olivat painatus-, tietuetallennus- ja asian-

tusta. Valtion työmarkkinalaitosta kehotet-

tuntijapalveluiden hankinnat.

tiin jatkossa tukemaan aiempaa enemmän
palkkausjärjestelmän kehittämistyötä suosi-
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tusten, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin.

Tarkastuksen jälkeen palkkausjärjestel-

Uudistuksen toteuttamista aikataulun mu-

mäuudistus on edennyt asetettujen aikatau-

kaisesti pidettiin tärkeänä.

lutavoitteiden mukaisesti ja A-palkkaluokkajärjestelmä on lakkautettu.
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4.9 Opetusministeriön hallinnonala
Opetusministeriön hallinnonalalla on minis-

Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja niiden

teriön lisäksi 26 tilivirastoa, joista yliopisto-

käyttökustannusten valtionosuusjärjestelmä

ja on 20.
Tarkastuskertomus on julkaistu 14.6.2006
Kielteinen laillisuuskannanotto sisältyy 14

(124/2006).

tiliviraston tilintarkastuskertomukseen (liite). Syinä olivat lähinnä puutteet maksulli-

Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat val-

sen toiminnan kannattavuudesta esitetyissä

taosin yksittäisten yritysten tai yritysryhmi-

tiedoissa ja virheet talousarviomenojen va-

en oppilaitoksia, joissa koulutetaan pääasi-

rainhoitovuodelle kohdentamisessa. Ilmoi-

allisesti yritysten omia työntekijöitä. Am-

tusvelvollisuus asetettiin seitsemälle tilivi-

matillisille erikoisoppilaitoksille oli osoitettu

rastolle (liite). Ilmoitusvelvollisuudet koski-

vuoden 2005 talousarviossa noin 17 miljoo-

vat pääosin tuloksellisuuden laskentatoimen

naa euroa. Tarkastuksessa selvitettiin, vas-

kehittämistä.

taako oppilaitosten käyttökustannusten valtionosuusjärjestelmä sille asetettuja tavoittei-

Tarkastusviraston arvion mukaan opetus-

ta sekä sitä, miten oppilaitosten toiminta on

ministeriö ei ole asettanut hallinnonalansa ti-

kytkeytynyt ammatilliseen koulutukseen ja

livirastoille riittäviä taloudellisuustavoitteita

aikuiskoulutukseen.

tai näiden sijasta kustannustavoitteita. Tilinpäätöksessään oikeat ja riittävät taloudelli-

Tarkastuksessa selvisi, että ammatillisten

suutta koskevat tiedot esitti kuusi tilivirastoa,

erikoisoppilaitosten käyttökustannusten ra-

joista yliopistoja oli yksi. Yliopistojen osalta

hoitusjärjestelmä on tavoitteiden, ohjauksen,

keskeinen tuloksellisuuden laskentatoimen

seurannan, vaikutusten ja raportoinnin näkö-

puute on työkustannusten kohdentaminen.

kulmasta katsottuna puutteellinen. Järjestelmä, jota voidaan pitää rakenteeltaan hyvin

Opetusministeriötä huomautettiin myös

perinteellisenä valtionosuusrahoitusjärjes-

maksullisen toiminnan hintatuen budje-

telmänä, kaipaisi kokonaisuudessaan uudel-

toinnista. Hintatukea on joissain tapauksis-

leen arviointia ja kehittämistä.

sa budjetoitu maksulliselle toiminnalle, joka
muodostuu lähes kokonaan julkisoikeudelli-

Suurelta osin puutteiden voidaan kat-

sista suoritteista. Maksuperustelain mukaan

soa johtuneen jo siitä, että ammatilliset eri-

hintatukimenettelyä voidaan käyttää vain lii-

koisoppilaitokset ovat jääneet koulutusjär-

ketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden

jestelmän kehittämisessä varsin vähäisen

hintojen alentamiseen.

huomion kohteeksi. Vaikka viime aikoina
ammatillista aikuiskoulutusta ja yleensä työvoiman osaamista koskevia asioita on alettu erityisesti painottaa, eivät ammatilliset erikoisoppilaitokset ole nousseet erityisemmin
esille. Koulutuksen vastuu- ja työnjakoky-
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symykset pitäisi nostaa kokonaisuudessaan

Keskeisin puute tutkijakouluissa oli van-

uudelleenarvioinnin kohteeksi sekä tarkas-

hentunut laitekanta. Puute korostuu siksi,

tella asiaa myös rahoituksen ja rahoitusvas-

että useimmat tutkijakoulut toimivat laitteita
edellyttävällä luonnontieteiden alalla. Myös

tuun näkökulmasta.

epätarkoituksenmukaiset tai puuttuvat työsTutkijakoulujen

toiminta

(tarkastuksen

kentelytilat olivat yksi ongelma.

56/2003 jälkiseurantaraportti)
Kansainvälistyminen ja poikkitieteelliTutkijakoulutoiminta aloitettiin vuonna 1995

syys ovat olleet tohtorin tutkintojen keskei-

opetusministeriön päätöksellä. Tarkastuk-

nen haaste. Ne edellyttävät vielä työstämis-

sessa selvitettiin tutkijakoulujen hallinnoin-

tä ja toteutumista. Keskeinen ja myös tule-

tia ja tutkijakoulujen toiminnan vaikutta-

vaisuuden myötä entisestään nouseva haaste

vuutta sekä määrän että laadun näkökul-

liittyy tohtorin tutkinnon suorittaneiden työl-

masta. Tarkastuksen kohteena olivat opetus-

listymiseen. Myös ammattitutkijan uran to-

ministeriö ja Suomen Akatemia sekä kaikki

siasiallisiin esteisiin tulee kiinnittää erityis-

syksyllä 2002 toiminnassa olleet yliopistojen

tä huomiota.

104 tutkijakoulua ja 23 tohtoriohjelmaa.
Tarkastuksella on ollut merkittäviä vaikuTarkastuksen keskeinen havainto oli, että

tuksia tohtorin tutkintojen laatukysymysten

tutkijakoulujen toiminnan aloittaminen on

esille nostamisessa ja toteuttamisessa muun

alentanut väittelyikää sekä lisännyt suoritet-

muassa auditoinnin keinoin.

tujen tutkintojen määrää. Tutkijakoulutoiminnan vaikutus yliopistojen tohtorikoulu-

Tohtorikoulutuksen hallinnointi yliopis-

tukselle on yleensä ollut myönteistä. Tohto-

toissa on selvästi jämäköitynyt. Rahoituksen

rin tutkintoon tähtäävä ohjaus ja opetus ovat

sekä kohdentuvuuden tarkoituksenmukai-

aiempaan verrattuna vahvistuneet. Oulun

suuden arvioinnin mahdollisuus että tutkin-

yliopistossa toteutetaan hyvänä käytäntönä

toihin käytetyn rahoituksen tai henkilötyö-

tutkinnon edistymisen seurantaa erityisessä

vuosien yksilöinti tulosalueittain on paran-

seurantaryhmässä. Sama käytäntö olisi suo-

tunut yliopistoissa huomattavasti.

tava myös kaikissa muissa yliopistoissa.

69

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

Tarkastuksen perusteella ympäristötukijär-

nonalalla on ministeriön lisäksi kahdeksan

jestelmää ja sen rakennetta voidaan pitää pe-

tilivirastoa.

riaatteiltaan onnistuneena. Laajan perustuen ansiona on sen alueellinen kattavuus. Eri-

Tilintarkastuskertomusten huomautukset

tyistuet on kuitenkin todettu tutkimuksissa

johtivat kielteiseen laillisuuskannanottoon

vaikuttavammiksi tukimuodoiksi, mutta nii-

kahdessa tilivirastossa (liite). Kielteiset lailli-

den vaikuttavuutta heikentää erityistukien

suuskannanotot aiheutuivat virheistä meno-

vähäinen määrä ja alueellinen hajanaisuus.

jen varainhoitovuodelle kohdentamisessa ja

Erityistukien määrää tulisi pyrkiä lisäämään.

puutteista kirjanpidon järjestämisessä. Ilmoi-

Lisäksi niitä tulisi kohdentaa aktiivisemmin

tusvelvollisuus asetettiin yhdelle tilivirastol-

sinne, missä niistä saatavat ympäristövaiku-

le. Ilmoitusvelvollisuuden syynä olivat edel-

tukset ovat tehokkaimmat. Tätä edesauttai-

lä mainitut puutteet kirjanpidon järjestämi-

si nykyistä yhtenäisempien alueiden mukaan

sessä (liite).

saaminen järjestelmään.

Tarkastusvirasto on arvioinut ministeriön

Erityistukivalikoimaan kuuluu nykyisel-

hyväksyneen riittävät taloudellisuutta koske-

lään yli kymmenen eri tukimuotoa. Erityis-

vat tavoitteet neljälle tilivirastolle. Oikeat ja

tukien muodostamaa tavoitteellista kokonai-

riittävät taloudellisuustiedot tilinpäätökses-

suutta ei ole aina helppo hahmottaa. Tukien

sään esitti kahdeksan tilivirastoa. Puutteel-

tavoitteenasettelua tulisikin täsmentää ja jä-

lisina pidettiin Eläinlääkintä- ja elintarvike-

sentää eri toimenpiteiden välisiä yhteyksiä

tutkimuslaitoksen esittämiä tietoja.

kestävän kehityksen mukaisessa maataloudessa.

Maatalouden ympäristötuen erityistuet
Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimiTarkastuskertomus on julkaistu 20.1.2006

tukset

(113/2005).
Tarkastuskertomus on julkaistu 10.2.2006
Maatalouden ympäristötukijärjestelmä on

(114/2005).

maatalouden ympäristönsuojelun tärkein taloudellinen ohjauskeino. Ympäristötukea

Maanmittauslaitoksen kokonaiskustan-

maksetaan vuosittain lähes 300 miljoonaa

nukset vuonna 2004 olivat 94,3 milj. euroa,

euroa ja sen perusosan piiriin kuuluu 93 %

josta 37 miljoonaa euroa katetaan maanmit-

viljelijöistä. Tarkastuksen kohteena olivat

taustoimituksista saaduilla tuloilla. Tarkas-

erityistuet, jotka edellyttävät ympäristötuen

tuksen tavoitteena oli varmistua Maanmit-

perusosaa vaativampia suojelu- ja hoitotoi-

tauslaitoksen maanmittaustoimitusten tulok-

mia. Niitä maksettiin vuonna 2004 lähes 37

sellisuudesta, toimeenpanon tarkoituksen-

miljoonaa euroa.

mukaisuudesta ja hallintomenettelyn asianmukaisuudesta.
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Tarkastuksessa todettiin, että maanmit-

Maatilarakentamisen ja konehankintojen

taustoimitukset on järjestetty asianmukai-

tukeminen (tarkastuskertomuksen 63/2003

sesti. Maanmittaustoimituksia koskeva ta-

jälkiseurantaraportti)

voiteketju on jatkumo lainsäädännön tasolta
maanmittaustoimituksiin. Toiminnan proses-

Tarkastuksessa arvioitiin maatalouden ra-

sit on määritelty ja niitä toteutetaan suunni-

kentamis- ja konetukien vaikutuksia tuot-

telmallisesti. Toiminnan seuranta, raportoin-

teiden markkinahintoihin. Suurimmat hin-

ti ja arviointi on järjestetty laatu- ja prosessi-

tavaikutukset havaittiin viljankuivureiden

ajattelun mukaisesti, mikä mahdollistaa toi-

hinnoissa. Arviolta kolmasosa tuesta koh-

minnan jatkuvan parantamisen.

dentui kuivureiden myyjille. Varsinaisten
rakennustarvikkeiden hintoihin tuen vaiku-

Maa- ja metsätalousministeriöllä ei kuiten-

tukset olivat pieniä.

kaan ole maanmittaustoimituksia koskevaa
strategista suunnitelmaa. Maa- ja metsäta-

Tarkastuksen jälkeen ministeriö on vel-

lousministeriön ja Maamittauslaitoksen vä-

voittanut viljelijät kilpailuttamaan hankin-

listä tulossopimusta tulisi kehittää lisäämäl-

nat, joissa tuen osuus hankinnan kustannus-

lä tavoitteet maanmittaustoimitusten tuotta-

arviosta on yli 50 %. Myös rakentamisen ru-

vuudelle, toiminnan ei-toivotuille vaikutuk-

tiinivalvontaa on tehostettu vaatimalla TE-

silla ja asiakastyytyväisyydelle. Tulossopi-

keskuksia osallistumaan suurten rakennus-

mus ei kata kaikkia maamittaustoimituksia

hankkeiden loppukatselmuksiin. Tuen pe-

eikä siten anna riittävää kokonaiskuvaa toi-

rusteena olevat ministeriön yksikkökustan-

minnasta.

nuslaskelmat uudistettiin ja saatettiin keväällä 2006 voimaan maa- ja metsätalousmi-

Maanmittaustoimitukset on järjestetty
sekä sisäisesti että ulkoisesti läpinäkyviksi.
Maanmittauslaitos seuraa ulkoisen kuvansa
kehittymistä hyvin ja toteuttaa asiakaslähtöisyyttä toimintansa kehittämisessä.

nisteriön asetuksella (40/2006).
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4.11 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nossapitoon on viime vuosina käytetty 400

nonalalla on ministeriön lisäksi seitsemän ti-

miljoonaa euroa vuosittain.

livirastoa.
Tielaitosuudistukselle asetetut taloudelliTilintarkastuskertomusten huomautuk-

set tavoitteet ovat toteutuneet siinä mieles-

set johtivat kielteiseen laillisuuskannanot-

sä, että entisentasoisen ja -sisältöisen teiden

toon kolmessa tilivirastossa (liite). Kielteiset

hoidon kustannukset ovat laskeneet selväs-

laillisuuskannanotot koskivat valtuuskir-

ti. Säästyneet varat on käytetty muun muas-

janpidon järjestämistä sekä tulojen kirjaa-

sa hoidon laatutason nostoon.

mista talousarvion vastaisesti menomomentin hyvitykseksi. Ilmoitusvelvollisuus ase-

Tarkastuksessa todettiin, että valtion vii-

tettiin kolmelle tilivirastolle. Ilmoitusvelvol-

me vuosien talousarvioissa tienpidon ja eri-

lisuudet koskivat edellä mainittujen lisäk-

tyisesti kunnossapidon määrärahojen jako,

si tuloksellisuuden laskentatoimen kehittä-

käyttösäännöt ja käytöstä annettu informaa-

mistä (liite).

tio eivät ole olleet havainnollisia ja selkeitä.
Väylämenojen budjetoinnissa tulisikin siirtyä

Taloudellisuutta koskevat tulostavoitteet
ministeriö oli asettanut kolmelle tilivirastol-

nykyistä selkeämpään ja tarkoituksenmukaisempaan käytäntöön.

le. Viisi tilivirastoa esitti tilinpäätöksessään
tältä osin oikeat ja riittävät tiedot. Ministe-

Tienpitotoimintaa ollaan järjestämässä val-

riön, Merenkulkulaitoksen, Tiehallinnon ja

tion ulkopuolisilta hankittaviin aikaisempaa

Viestintäviraston esittämiä taloudellisuutta

laajempiin ja pitkäkestoisempiin urakka- ja

koskevia tietoja ei tarkastuksessa pidetty oi-

palvelukokonaisuuksiin. Tähän liittyy eräitä

keina ja riittävinä.

riskejä, jotka pitäisi ottaa huomioon valtion
kokonaisedun turvaamiseksi. Kilpailun toi-

Teiden kunnossapito tielaitosuudistuksen
jälkeen

mivuuden varmistamiseksi Tiehallinnon tulisi varmistaa, että nykyistä useammat urakoitsijat osallistuisivat ainakin hoidon tarjouskil-

Tarkastuskertomus on julkaistu 20.6.2006

pailuihin. Kunnossapitopalveluiden toteutu-

(126/2006).

misen valvontaa tulisi kehittää nykyistä järjestelmällisemmäksi ja läpinäkyvämmäksi.

Tielaitos jaettiin vuoden 2001 alussa Tieliikelaitokseen sekä Tiehallintoon, joka vas-

Joukkoliikennepalvelujen hankinnat (tar-

taa valtion vastuulla olevasta tieverkosta.

kastuksen 60/2003 jälkiseurantaraportti)

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää miten
tienpidon uudelleenorganisoinnille asetetut

Tarkastus kohdistui lääninhallitusten osta-

taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet sekä

maan linja-autoilla ja takseilla harjoitetta-

miten teiden kunnossapito ja sen tavoitteet

vaan joukkoliikenteeseen. Tämä ostoliiken-

ovat muuttuneet viime vuosina. Teiden kun-

ne rahoitetaan valtion talousarvion joukko-

72

liikenteen edistämiseen tarkoitetuilla mää-

kaupallisen offshore-toiminnan organisaatio

rärahoilla. Tarkastuksessa todettiin, että

oli kooltaan epätarkoituksenmukaisen pieni.

lääninhallitusten ostaman liikenteen käsit-

Offshore-toiminnan rahaliikenteen hoito ja

teet ja ostoperiaatteet tulisi mahdollisimman

seuranta olivat puutteellisesti järjestettyjä.

pian täsmentää. Ostoliikenteen hankinnan
kilpailutilanteen parantamiseksi tulisi pyr-

Merenkulkulaitoksen liikenneosaston va-

kiä löytämään uusia keinoja ja ostoliiken-

rustamoyksikön toiminta organisoitiin uudel-

nesopimuksissa sovitun palvelun toteutumi-

leen. Kaupallisen toiminnan laskutus ja ra-

sen valvontaan tulisi kiinnittää suurempaa

haliikenne organisoitiin uudelleen siten, että

huomiota. Tarkastuksessa kiinnitettiin lisäk-

valtion etu laskutuksessa ja saatavien peri-

si huomiota muun muassa joukkoliikenne-

misessä varmistettiin.

määrärahan budjetointimenettelyyn.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta liikenne- ja
Jälkitarkastuksessa saatujen liikenne- ja
viestintäministeriön tilannetietojen mukaan

viestintäministeriössä (tarkastuksen 86/2004
jälkiseurantaraportti)

useimpia tarkastuksessa esiin tuotuja asioita on parannettu tai pyritään parantamaan.

Tarkastuksessa selvitettiin liikenne- ja vies-

Joukkoliikennemäärärahan budjetointime-

tintäministeriön t&k -toiminnan laajuutta

nettelyä ei ole kuitenkaan toistaiseksi näh-

ja toiminnasta saadun tiedon hyödyntämis-

ty aiheelliseksi muuttaa.

tä ministeriössä. Ministeriö osallistuu vuosittain noin 250 tutkimusohjelmaan. Tut-

Monitoimimurtajien hankinta ja kaupallinen

kimus- ja kehittämistoiminnan määrära-

toiminta (tarkastuksen 43/2003 jälkiseuran-

ha ministeriössä on noin 7–8 miljoonaa eu-

taraportti)

roa ja koko liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalalla se on yli 20 miljoonaa euroa

Tarkastus koski monitoimimurtajien hankin-

vuosittain. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

tamenettelyä ja monitoimimurtajien kaupal-

on ministeriössä varsin laajaa. Sillä pyritään

lisen toiminnan kannattavuutta.

tukemaan ministeriön ydintoiminnoissa tarpeellista tietovarantoa. Ministeriö käyttää

Alusten hankintamenettelyssä todettiin

kattavasti t&k -tietoa lainvalmistelussa ja

osin säännösten ja osin hyvän hallintotavan

muussa sen päätöksenteossa. Tarkastuk-

vastaista menettelyä. Hankinnan perusta-

sella vaikutettiin t&k -toiminnan asianmu-

na olleita kaupallisia laskelmia ei ollut pe-

kaisten menettelyiden vakiinnuttamiseen.

rusteltu.

Tietoisuus t&k -toiminnan tavoitteista lisääntyi ministeriön eri yksiköissä. Lisäksi

Alusten kaupallisesta toiminnasta aiheu-

tarkastuksella vaikutettiin siihen, että mi-

tuneita poistoja oli kohdistettu kaupalliseen

nisteriön t&k -toiminnan koordinointi ja in-

toimintaa liian vähän. Merenkulkulaitoksen

tegrointi vuosisuunnitteluun tehostui.
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4.12 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-

Keksintötoiminnan edistämiseen myönnet-

nonalalla on ministeriön lisäksi 26 tiliviras-

tyjen valtionavustusten käyttö

toa, joista 15 on työvoima- ja elinkeinokeskuksia.

Tarkastuskertomus on julkaistu 23.9.2005
(106/2005).

Tilintarkastuskertomuksiin

sisältyneet

huomautukset johtivat kielteiseen laillisuus-

Keksintösäätiön toimintamenot katetaan

kannanottoon viidessä työvoima- ja elinkei-

käytännössä kokonaan valtionavustuksella.

nokeskuksessa (liite). Syinä olivat lähinnä

Vuoden 2005 talousarviossa keksintötoimin-

puutteet Euroopan sosiaalirahaston rahoitta-

nan edistämiseen oli varattu 4 603 000 euroa.

miin hankkeisiin liittyvien valtuuksia hallin-

Valtionavustuslaki kuitenkin pääsääntöisesti

noinnissa. Valtuuksien hallinnoinnissa käy-

kieltää valtionavustuksen myöntämisen täy-

tettävät järjestelmät eivät valtuuksien käyt-

simääräisenä ja siitä poikkeaminen edellyt-

töajan varmentamisen osalta vastaa talous-

tää välttämättömiä ja perusteltuja syitä.

arviolain 10 §:n säännöksiä. Ilmoitusvelvollisuus asetettiin ministeriön lisäksi kuudelle

Tarkastusviraston mukaan riittäviä syitä

työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Työvoi-

valtionavustuksen myöntämiseen Keksin-

ma- ja elinkeinokeskusten ilmoitusvelvolli-

tösäätiölle täysimääräisenä ei näyttäisi ole-

suudet koskivat valtuuksien hallinnointime-

van. Kauppa- ja teollisuusministeriön tuli-

nettelyissä todettuja puutteita. Ministeriölle

si uudelleenarvioida valtionavustuksen täy-

annettu ilmoitusvelvollisuus koski tämän li-

simääräisenä myöntämisen perusteet sekä

säksi myös ministeriön tuloksellisuuden las-

pohtia myös sitä, voitaisiinko valtion rahoi-

kentatoimen kehittämistä.

tus ohjata keksintötoiminnan edistämiseen
muuta kautta.

Taloudellisuutta koskevat tavoitteet ministeriö oli asettanut kolmelle tilivirastolle. Työ-

Keksintösäätiö on viime vuosina vähentä-

voima- ja elinkeinokeskuksilta puuttuivat ta-

nyt keksintöjen suoraa rahoittamista ja eri-

loudellisuustavoitteet ja muistakin tiliviras-

tyisesti yksityishenkilöille myöntämäänsä

toista vain Patentti- ja rekisterihallitukselle,

tukea. Sen toiminnan painopiste on siirtynyt

Geologian tutkimuskeskukselle ja Teknolo-

enemmän neuvontaan ja muuhun keksintö-

gian kehittämiskeskukselle oli asetettu talo-

toiminnan yleiseen edistämiseen.

udellisuustavoite.
Painopisteen muutos ei ole tarkastuksen
Työvoima- ja elinkeinokeskuksista 13 esit-

perusteella parantanut säätiön toiminnan

ti tilinpäätöksessään oikeat ja riittävät tiedot

vaikuttavuutta. Säätiön kaupallistuneiksi il-

toimintansa taloudellisuudesta. Muista 12 ti-

moittamien keksintöjen määrä on laskenut

livirastosta oikeat ja riittävät taloudellisuus-

ja keksintöjen kaupallistuminen on tullut

tiedot esitti kuusi tilivirastoa.

entistä kalliimmaksi. Vuonna 2004 valtion-
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avustusta käytettiin keskimäärin 95 000 eu-

nen. Konversiossa olisi soveltuvin osin pitä-

roa yhtä kaupallistumista kohti, kun vuonna

nyt noudattaa normaaleja hankintamenette-

1995 siihen tarvittiin 43 000 euroa.

lyjä ja samoja kauppatapoja kuin normaalissa kaupankäynnissä Venäjän kanssa.

Suomen ja venäjän välinen velkakonversio
Yritystukien vaikutusten pysyvyys
Tarkastuskertomus on julkaistu 9.12.2005
(111/2005).

Tarkastuskertomus on julkaistu 19.4.2006
(121/2006).

Tarkastuksessa selvitettiin Suomen ja Venäjän välisten konversiosopimusten muo-

Työvoima- ja elinkeinokeskusten myön-

dostamista ja toteutumista sekä konversi-

tämien yritystukien tavoitteena on parantaa

on kautta tehtyjen hankintojen hyödyllisyyt-

erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten

tä palveluiden ja laitteiden vastaanottajille.

kilpailukykyä ja toimintaympäristöä. Pääosa

Venäjä oli ottanut vastatakseen entisen Neu-

yritystuesta on kohdistunut investointi- ja ke-

vostoliiton veloista, joita oli Suomelle noin

hittämishankkeisiin. Tarkastuksessa oli mu-

750 miljoonaa dollaria. Tarkastusajankohta-

kana 50 yritystukea saanutta pk-yritystä Itä-

na oli Venäjän kanssa solmittu kolme kon-

ja Pohjois-Suomesta. TE-keskukset myön-

versiosopimusta, arvoltaan noin 184 miljoo-

sivät tarkastetuille yrityksille investointi- ja

naa dollaria.

kehittämistukea vuosina 1995–2003 yhteensä noin 27 miljoonaa euroa.

Tarkastuksessa havaittiin, että velkakonversion valmistelu on ollut toisen ja kolman-

Tarkastuksen perusteella TE-keskusten

nen sopimuksen osalta puutteellista ministe-

myöntämällä yritystuella on ollut pieni, mut-

riöissä sekä hankintoja tehneissä virastoissa

ta ainakin viiden vuoden ajan pysyvä vaiku-

ja laitoksissa. Hanke-esityksiä ei ollut koot-

tus Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevien yri-

tu konversiosopimuksiin riittävän laajasti eri

tysten henkilöstömääriin. Tuen vaikutus lii-

hallinnonaloilta. Hyväksyttyjä hanke-esityk-

kevaihtoon oli vähäinen ja ohimenevä. Yri-

siä ei ollut aina perusteltu kirjallisesti eikä

tysten kehitykseen vaikuttavat lähinnä ul-

hintavertailuja ollut joko tehty tai dokumen-

koiset markkinatekijät.

toitu. Tarkastuksen perusteella ei kyetty riittävästi varmistumaan hankittujen palvelui-

Tuen vaikuttavuutta oli arvioitu pääosin

den ja laitteiden tärkeydestä eikä taloudel-

etukäteen. Hankkeiden jälkikäteisarvioin-

lisesta edullisuudesta.

ti on ollut toistaiseksi vähäistä. Kauppa- ja
teollisuusministeriön ohjeistus on ollut osit-

Tarkastusvirasto katsoi, että hankinnat oli-

tain epäjohdonmukaista. Tarkastusviraston

si pitänyt suorittaa valtiontalouden kannal-

mukaan kauppa- ja teollisuusministeriön tuli-

ta edullisimmalla mahdollisella tavalla. Val-

si kiinnittää enemmän huomiota ohjeistuksen

tioiden välisiin sopimuksiin tai toimitussopi-

aikataulutukseen sekä varata TE-keskuksille

muksiin olisi pitänyt pyrkiä neuvottelemaan

riittävät resurssit varmentamistyötä vasten.

keskitetysti venäläiselle kauppahuoneelle
maksettava kaupanvälityspalkkio, jolloin se

Uudella rakennerahastokaudella (2007–

olisi ollut kaikille hankkijoille samansuurui-

2013) tukipäätöksissä tulisi painottaa maan
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vaikeimmilla työttömyysalueilla yritysten kil-

Kauppa- ja teollisuusministeriö teki vuon-

pailukyky- ja kasvutavoitteiden ohella hank-

na 2005 tukien vaikutuksia koskevan ensim-

keen työllisyysvaikutuksia. Tukijärjestelmän

mäisen jälkikäteiskyselyn. Vastaisuudessa

joustavuutta voitaisiin edistää tukimuotoja

sellainen on tarkoitus tehdä kahdesti vuodes-

yhdistämällä.

sa. Kyselyillä saadaan aiempaa luotettavampaa tietoa tukien vaikutuksista valtakunnal-

Laki yritystoiminnan kehittämisestä – PK-

lisesti ja alueittain. Meneillään on myös mi-

yritysten kehittämishankkeet (tarkastuksen

nisteriöiden aloittama kehitystyö tietokan-

44/2003) jälkiseurantaraportti)

nan luomiseksi kaikista kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä maa- ja

Yritystoiminnan tukemisesta annettu laki

metsätalousministeriön hallinnonalan yritys-

(1068/2000) on keskeisessä asemassa myön-

tuista. Tietokanta mahdollistaa luotettavam-

nettäessä ja hallinnoitaessa yritystukia. Yri-

pien ekonometristen vaikuttavuusarvioiden

tystukilaki edellyttää tukien vaikuttavuuden

tekemisen tulevaisuudessa.

tehokasta seurantaa ja arviointia.
Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan
Tarkastuksessa selvitettiin yritystukilain

tarkastuksessa esitetyt näkökohdat ja kehit-

toimivuutta yritystukien hallinnoinnissa.

tämisehdotukset otetaan huomioon valmis-

Tarkastuksen perusteella arvioitiin, että yri-

teltaessa uutta yritystukilakia ja sen perus-

tystukien hallinnointi toimii yleisellä tasolla

teella laadittavia yritystukien käsittely- ja

hyvin. Merkittävimmät ongelmat tuen hallin-

seurantamenetelmiä ja TE-keskuksille an-

noinnissa liittyivät yritystukien vaikutusten

nettavaa ohjeistusta ohjelmakaudelle 2007–

arviointiin ja siinä erityisesti tuettujen hank-

2013.

keiden työpaikkojen syntymistä koskevien
arviointitietojen luotettavuuteen.
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4.13 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on ministeriön lisäksi kuusi tilivirastoa.

Terveystieteelliseen tutkimukseen tarkoitetusta erityisvaltionosuusjärjestelmästä puut-

sisältyneet

tuvat toimintaa ohjaava strategia sekä toimin-

huomautukset johtivat kielteiseen laillisuus-

nalle asetetut tavoitteet. Ohjauksen vähäi-

kannanottoon viidessä tilivirastossa (liite).

syydestä johtuen erityisvaltionosuuden saajat

Tilintarkastuskertomuksiin

Kielteiset laillisuuskannanotot koskivat mak-

ovat käytännössä voineet käyttää korvauk-

sullisen toiminnan kannattavuuden seuran-

sen pitkälti itse haluamallaan tavalla. Tämä

taa sekä määrärahan talousarvion vastaista

on johtanut siihen, että korvausten käyttö ei

käyttöä. Ilmoitusvelvollisuuteen johtaneita

ole aina ollut säännösten mukaista.

huomautuksia sisältyi kahden tiliviraston tilintarkastuskertomukseen (liite).

Puutteet korvauksen käytön seurannassa
ovat heikentäneet terveystieteellisen tutki-

Tarkastusviraston arvion mukaan sosiaa-

muksen erityisvaltionosuusjärjestelmän lä-

li- ja terveysministeriö oli asettanut hallin-

pinäkyvyyttä, toimivuuden edellytyksiä ja

nonalansa tilivirastoista viidelle riittävät ta-

tuloksellisuuden arviointia. Sosiaali- ja ter-

loudellisuutta koskevat tavoitteet.

veysministeriöllä ei ole käytössään vertailukelpoista tietoa, joka mahdollistaisi toimin-

Oikeat ja riittävät tiedot taloudellisuudes-

nan tuloksellisuuden luotettavan arvioinnin,

ta esittivät tilinpäätöksissään Kansaterveys-

eikä järjestelmän kehittämiseksi hankittua

laitos, Lääkelaitos, Sosiaali- ja terveysalan

tietoa ole juurikaan hyödynnetty sitä koske-

tutkimuskeskus, Sosiaali- ja terveydenhuol-

vassa päätöksenteossa.

lon tuotevalvontakeskus ja Säteilyturvakeskus.

Tarkastusviraston mukaan terveystieteellisen tutkimuksen erityisvaltionosuusjärjes-

Terveystieteellisen tutkimuksen erityisvaltionosuus

telmän perusteita ei ole syytä kyseenalaistaa.
Järjestelmää tulisi kuitenkin ohjata nykyistä
tavoitteellisemmin ja suunnitelmallisemmin.

Tarkastuskertomus on julkaistu 25.10.2005

Myös korvauksen käyttöä koskevan seuran-

(108/2005).

nan tulisi olla systemaattisempaa.

Valtio korvaa yliopistosairaaloille terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta johtuvia

Raha-automaattiavustukset kansansairauksien ennaltaehkäisyyn

kustannuksia erityisvaltionosuusjärjestelmän puitteissa. Sosiaali- ja terveysministeriö

Tarkastuskertomus on julkaistu 31.3.2006

määrää korvauksen jaon kriteereistä vuosit-

(117/2006).

tain antamallaan asetuksella. Vuoden 2005
talousarviossa terveystieteelliseen tutkimukseen osoitettiin 40 747 000 euroa.

Raha-automaattiyhdistyksen kautta tuetaan kolmatta sektoria, jolla on keskeinen
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rooli kansansairauksien ennaltaehkäisys-

Sektoritutkimustoiminnan ohjaus ja rahoitus

sä. Vuonna 2005 Raha-automaattiyhdistyk-

sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

sen tuotosta myönnettiin avustuksia yhteen-

(tarkastuksen 51/2003 jälkiseurantaraportti)

sä 305 milj. euroa.
Vuonna 2003 tehdyssä tarkastuksessa arTarkastuksessa havaittiin, että ennaltaeh-

vioitiin, miten sosiaali- ja terveysministeri-

käisevän toiminnan tehtäviä on liukunut yhä

ön hallinnonalan sektoritutkimusjärjestel-

enemmän järjestöille, vaikka niillä on käy-

mä toimii suunnittelun ja päätöksenteon re-

tännössä riittämättömät mahdollisuudet yk-

surssina, tietopohjan rakentajana ja kehittä-

sinään vaikuttaa kansansairauksien ennal-

misen välineenä. Tutkimus- ja kehittämistoi-

taehkäisyyn. Ennaltaehkäisevien terveys-

minnan rahoitus todettiin rakenteeltaan mo-

palvelujen järjestäminen kuuluu kuntien

nimutkaiseksi ja useista eri tavoin säädel-

vastuulle. Projektien vaikuttavuuden lisää-

lyistä rahoituslähteistä koostuvaksi. Ministe-

miseksi tulisi kolmannen sektorin hankkeet

riön yhteydessä toimivan Sosiaaliturvan tut-

kytkeä nykyistä paremmin kunnan muuhun

kimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelu-

ehkäisevään toimintaan. Kansansairauksi-

kunnan toiminta ei tutkimustoimintaa suun-

en yhä kasvavan taloudellisen merkityksen

taavana keskustelufoorumina osoittautunut

vuoksi niiden ennaltaehkäisyyn tulee myös

parhaiten soveltuvaksi. Tarkastuksessa eh-

valtakunnallisella tasolla kiinnittää enem-

dotettiin neuvottelukunnan kokoonpanoa ja

män huomiota, eikä siirtää vastuuta yksin-

toimintaa kehitettäväksi tai selvitettäväksi,

omaan kolmannen sektorin toimijoille.

löytyisikö sille vaihtoehtoisia toimintamuotoja.

Raha-automaattiyhdistyksessä avustusten
valmistelu, seuranta sekä arviointi ovat niu-

Jälkiseurannassa ilmeni, että sosiaali- ja

kasti resursoituja. Yhdistyksillä ei ole mah-

terveysministeriö on ryhtynyt toimiin, joita

dollisuuksia hankkeiden yksityiskohtaiseen

tarkastuksessa tuotiin esille. Ministeriö on

ohjaukseen eikä projektien jälkiseurantaan.

selkiinnyttänyt rahoittamiensa hankkeiden

Tarkastusvirasto piti merkittävänä puuttee-

hallinnointia. Ministeriö on ilmoittanut pitä-

na sitä, ettei Raha-automaattiyhdistyksessä

vänsä hallinnonalan budjettirahoitteisia tut-

ole käytössä dokumentoitua ja julkista avus-

kimuslaitoksia ensisijaisena tutkimus- ja ke-

tusharkinnan kriteeristöä.

hittämistoiminnan organisoimistapana, eikä
se ole pitänyt ministeriötasolla sitomattomi-

Yksittäisten projektien suunnittelussa ja

en tutkimusrahojen lisäämistä perusteltuna.

toteutuksessa oli puutteita. Projektien tavoit-

Sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoi-

teet olivat usein hyvin yleisiä, osin epärealis-

minnan neuvottelukunnan toimikausi päät-

tisia ja niiden toteutumista oli vaikea mitata.

tyi vuoden 2004 lopussa. Ministeriö ei aset-

Onnistuneimpia hankkeita olivat ne, joiden

tanut uutta neuvottelukuntaa ja on ilmoit-

tavoiteasettelu oli selkeää. Raha-automaat-

tanut selvittävänsä vaihtoehtoisia toiminta-

tiyhdistyksen tulisi systemaattisesti seurata

muotoja.

hankkeiden tuloksellisuutta.
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Ministeriöiden ohjaus eräissä kansaneläke-

Säteilyn käytön valvonta (tarkastuksen

laitoksen toimeenpanemissa sosiaaliturva-

67/2004 jälkiseurantaraportti)

etuuksissa (tarkastuksen 65/2003 jälkiseurantaraportti)

Säteilyn käytön valvonnan tarkastus oli yksi
neljästä kokeilutarkastuksesta. Kokeilussa

Tarkastuksessa selvitettiin neljän vastuumi-

toiminnot tarkastettiin määrämuotoisesti il-

nisteriön toimialavastuun toteutumista Kan-

man, että niihin olisi liittynyt normaalisti en-

saneläkelaitoksen toimeenpanemissa sosi-

nalta tehtyä riskiarviota ongelmista.

aaliturvaetuuksissa (työttömyysturva, opintotuki ja yleinen asumistuki). Tarkastukses-

Säteilyturvakeskus suorittaa säteilyn käy-

sa todettiin, että huolimatta Kansaneläkelai-

tön valvontaa terveydenhuollossa ja teolli-

toksen perustuslaissa turvatusta itsenäises-

suudessa. Valvonta rahoitetaan toiminnan-

tä asemasta vastuuministeriöiden tulisi te-

harjoittajilta kerättävillä maksuilla. Maksut

rävöittää otettaan toimiala- ja tulosvastuun

sisältyvät Säteilyturvakeskuksen nettobudje-

toteuttajina sekä hallinnonalansa ohjaajina

toituun toimintaan. Tarkastuksessa havaittiin

myös näiden sosiaaliturvaetuuksien osalta.

Säteilyturvakeskuksen aliarvioineen maksujen määrän vuosina 2001 ja 2002 noin neljän-

Jälkiseurannassa todettiin, että vastuumi-

neksellä, vaikka maksujen arviointi ei sinäl-

nisteriöiden edellytykset toteuttaa toimiala-

lään ole kovin vaikeaa. Riskinä onkin Sätei-

vastuutaan ovat parantuneet. Tietojenvaih-

lyturvakeskuksen toiminnan painottuminen

toa Kansaneläkelaitoksen kanssa on järjes-

valvontaan, koska valvontamaksujen kasvat-

tetty säännöllisemmäksi muun muassa vuo-

taminen on helpompaa kuin toimintamen-

tuisilla johdon tapaamisilla. Yhteistyön sekä

omäärärahan korottaminen.

raportoinnin kehittymisestä huolimatta tietojenvaihtoa on yhä tarpeen systematisoida

Jälkiseurannassa havaittiin, että vuosi-

ja tietosisältöjä kehittää. Jälkiseurannassa

na 2003–2005 nettobudjetoidun toiminnan

ei tullut esiin tarkastettuja etuuksia koske-

määrän arviointi on osunut aiempaa huo-

via merkittäviä lainsäädäntömuutoksia, jotka

mattavasti paremmin kohdalleen. Vuoden

liittyvät toimialavastuun toteutumiseen.

2005 valvontamaksujen määrä, 1,51 miljoonaa euroa, vastasi tulossopimuksessa sovittua (1,5 miljoonaa euroa). Maksujen nousuvauhti on kuitenkin edelleen ollut nopeaa, yli
6 prosenttia vuodessa. Riski siihen, että rahoitustapa ohjaa toiminnan painottumista, on
edelleen jossain määrin olemassa.
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4.14 Työministeriön hallinnonala
Työministeriö toimii yhtenä tilivirastona. Mi-

tavuustavoitteiden jakaminen konkreettisik-

nisteriöllä on kuitenkin ohjausvastuuta myös

si luku- ja momenttitason tulostavoitteiksi ei

työvoima- ja elinkeinokeskuksien osalta.

ole täysin onnistunut ja tavoitteiden keskinäinen hierarkia on jäsentymätön.

Työministeriön ilmoitusvelvollisuuden syynä olivat puutteet tuloksellisuuden laskenta-

Pääluokan (34) perusteluiden rakenne on

toimen järjestelyissä sekä Euroopan sosiaali-

epäselvä eikä toimintaympäristön muutoksia

rahaston rahoittamiin hankkeisiin liittyvien

ole kuvattu lainkaan. Lukutasolla muun mu-

valtuuksien hallinnointijärjestelmässä (liite).

assa työhallintoa (34.01) ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa (34.06) koskevat tulosta-

Ministeriö ei ole asettanut omalle toimin-

voitteet indikaattoreineen on sen sijaan esi-

nalleen taloudellisuustavoitteita tai näitä

tetty selkeästi. Lähes kaikkiin tavoitteisiin on

korvaavia kustannuksia koskevia tavoittei-

yhdistetty aikasarjat, joiden avulla tulokselli-

ta eikä sen tilinpäätöksen katsottu sisältä-

suuden kehittymistä on mahdollista seurata.

vän oikeita ja riittäviä taloudellisuutta kos-

Hallinnon toimintaa kuvaillaan kuitenkin ta-

kevia tietoja.

lousarvioesityksessä niin laajasti, että varsinaisten tavoitteiden esittäminen jää paikoin

Työministeriön

tuloksellisuusraportointi

liian vähälle huomiolle.

eduskunnalle 2005
Tilinpäätöskertomus
Tarkastuskertomus on julkaistu 6.9.2006 numerolla (131/2006).

Valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta
2005 työministeriön hallinnonalan tuloksel-

Tarkastusvirasto on tarkastanut vuotta

lisuuden kuvaus on järjestetty työpolitiikan

2005 koskevien tulostavoitteiden asettamis-

viiden strategisen päälinjauksen mukaises-

ta ja niistä eduskunnalle valtion tilinpäätös-

ti. Linjaukset ovat keinoja päästä hallituk-

kertomuksessa annettua raportointia työmi-

sen työllisyystavoitteisiin sekä työpolitiikan

nisteriön hallinnonalalla.

muihin tavoitteisiin. Strategialinjausten alla
on esitetty niihin liittyvien tehtäväkokonai-

Tavoitteet

suuksien toimeenpanon eteneminen kertomusvuonna.

Tarkastusvirasto katsoo suorittamansa tarkastuksen perusteella, että hallinnonalan ta-

Lähestymistapa puoltaa paikkaansa osana

lousarvioesitys kattaa sisällöllisesti hyvin hal-

hallinnonalan strategista kehittämisotetta ja

litusohjelman, hallituksen strategia-asiakir-

osoittaa raportoinnin selkeän yhteyden hal-

jan ja työpolitiikan strategian tavoitteet. Ta-

linnonalaa koskeviin strategioihin. Tuloksel-

lousarvioesityksen muoto ei kuitenkaan tue

lisuusraportoinnissa se vaikeuttaa kuitenkin

tavoitteiden esittämistä parhaalla mahdolli-

selvästi sen hahmottamista, mitä tavoitteita

sella tavalla. Työpolitiikan strategian vaikut-

on asetettu ja miten ne on saavutettu. Rapor-
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tointi ei noudata talousarvioesityksen raken-

Työvoimatoimistojen tehtävät työttömyys-

netta, ja vain harvassa kohdassa tavoitteita

etuuksien hallinnoinnissa ja valvonnassa

on edes mainittu. Tällöin raportoinnin perusteella on lähes mahdotonta päätellä, mil-

Tarkastuskertomus on julkaistu 18.11.2005

laista vaikuttavuus- tai toiminnallinen tulok-

(109/2005).

sellisuuskehitys on todellisuudessa ollut. Raportoinnista valtaosa on leipätekstissä esitet-

Työttömyysetuudet (peruspäiväraha, työ-

tyä numerotietoa sekä toiminnan kuvailua.

markkinatuki ja ansiopäiväraha) ovat val-

Numerotiedon vyöryttäminen ilman analy-

tiontalouden kannalta merkittävä menoerä.

sointia ei anna selkeää kuvaa vaikuttavuu-

Vuonna 2003 työmarkkinatuki muodosti yli

den kehittymisestä suhteessa asetettuun ta-

puolet työministeriön budjetista ja työttömi-

voitetasoon. Kertomusvuoden määrärahojen

en työnhakijoiden toimeentulon turvaami-

käyttö on raportoitu yksityiskohtaisesti, mut-

seen käytettiin yhteensä noin 2 210 miljoo-

ta esitettyjen tietojen yhteys toiminnan yh-

naa euroa.

teiskunnalliseen vaikuttavuuteen jää pääosin selvittämättä. Toiminnallisen tulokselli-

Tarkastuksessa arvioitiin työvoimatoimis-

suuden osalta tietoja tuottavuudesta ja talou-

tojen roolin tarkoituksenmukaisuutta työt-

dellisuudesta on sen sijaan esitetty kattavas-

tömyysetuuksien hallinnointijärjestelmässä

ti, ja kehitystä on myös analysoitu.

ja erityisesti etuuksia saavien henkilöasiak-

Kannanotot tuloksellisuusraportoinnista

vat työvoimapoliittisia lausuntoja hakijoiden

kaiden valvonnassa. Työvoimatoimistot antaoikeudesta etuuteen. Maksatuksen puolesTyöministeriön hallinnonalan tuloksellisuus-

taan hoitavat Kansaneläkelaitoksen paikal-

raportoinnissa esitetyt tiedot antavat riittä-

listoimistot sekä työttömyyskassat. Etuuksien

vän kuvan hallinnonalan vaikuttavuuden

kaksijakoinen toimeenpano on asiakaspalve-

ja tuloksellisuuden kehityksestä, kun tieto-

lun näkökulmasta ongelmallista ja niin sano-

ja verrataan hallinnonalan strategioihin. Sen

tun yhden luukun periaatteen vastaista. Kak-

sijaan raportoinnin suhde talousarvioesityk-

sijakoisuus johtaa lisäksi siihen, että viran-

seen on ongelmallinen. Hallinnonalalla tuli-

omaiset tekevät työttömyysetuuksiin liittyen

si kehittää talousarviotavoitteiden esittämis-

osin päällekkäistä työtä. Työvoimatoimisto-

tä niin, että talousarvioesityksestä käy selke-

jen resursseja tulisi kohdentaa painokkaam-

ästi ilmi tavoitteiden keskinäinen hierarkia

min toiminnan ydinalueille: työvoimapalve-

ja suhde kokonaisuuteen.

luihin ja työnvälitykseen.

Tavoitteiden priorisoinnin tulisi näkyä

Työvoimatoimistot joutuvat toimimaan ris-

myös hallinnonalan tuloksellisuusraportoin-

tiriitaisten tuloksellisuusvaatimusten kuten

nissa. Raportoinnissa olisi keskityttävä toi-

asiakastyytyväisyyden ja työttömiin työnha-

minnan kuvailun ja laajan numerotiedon

kija-asiakkaisiin kohdistuvan kontrolloinnin

esittämisen sijasta enemmän siihen, missä

ristipaineessa. Tiedottavaan työnvälitykseen

laajuudessa asetetut tavoitteet on saavutettu.

siirtyminen on vähentänyt muun muassa työ-

Nykyisessä raportoinnissa kehityksen yleis-

hön osoituksia. Tarkastusvirasto katsoo, että

suunta käy ilmi, mutta vaikuttavuuden ke-

työministeriön tulisikin arvioida työn tarjoa-

hityksen suhde rahoitukseen ja toiminnalli-

miseen liittyviä työkäytäntöjä sekä painottaa

seen tuloksellisuuteen jää epäselväksi.

työvoimatoimistojen valvontaroolia erityises-
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ti aktiivisen työnhaun osalta nykyistä enem-

timahdollisuuksia. Sen sijaan julkiselle sek-

män.

torille työllistetyt eivät ole toimenpiteen jälkeen saaneet töitä sen paremmin kuin muut-

Työllistämistukien työllisyysvaikutukset
Tarkastuskertomus on julkaistu 17.1.2006
(112/2005).

kaan työttömät.
Työllistämistuen vaikutuksia voidaan edistää myös tukien kohdentumista muuttamalla. Jos halutaan tukea heikoimmassa ase-

Tarkastuksessa arvioitiin, millaisia työlli-

massa olevien työttömien työllistymistä, tu-

syysvaikutuksia työllistämistuilla on ollut,

lee hyväksyä tuen huonot työllisyysvaiku-

miten tukien vaikutusten seuranta on järjes-

tukset. Nämä päätökset edellyttävät kuiten-

tetty ja minkälaisia toimia hallinnossa on teh-

kin lainsäädäntötason ratkaisuja.

ty vaikuttavuuden parantamiseksi. Työllistämistukiin käytettiin vuonna 2004 noin 260
miljoonaa euroa.

Työministeriö seuraa työllistämistuen vaikuttavuutta työttömien osuudella työllistetyistä kolme kuukautta toimenpiteen jälkeen.

Tarkastushavaintojen mukaan tukien vai-

Toimenpiteen bruttovaikutusta kuvaava mit-

kutukset toimenpiteen jälkeiseen työllisyy-

tari on kuitenkin puutteellinen ja sen käytös-

teen vaihtelevat sen mukaan, onko henkilö

tä tulisi luopua. Tarkastusvirasto katsoi, että

ollut työllistettynä julkiselle vai yksityiselle

työhallinnon tulisi myös kehittää mittareita,

työnantajalle. Yksityiselle sektorille työllis-

joilla voitaisiin seurata syrjäytymistä ja sen

täminen on parantanut henkilön työnsaan-

ehkäisyä nykyistä systemaattisemmin.
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4.15 Ympäristöministeriön hallinnonala
Ympäristöministeriön hallinnonalalla on

tämiä tietoja pidettiin tarkastuksissa oikeina

kolme tilivirastoa, jotka ovat ministeriö, Suo-

ja riittävinä.

men ympäristökeskus ja Asuntorahastovirasto.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kohdistuen ei valmistunut 1.6.2005–31.5.2006

Ministeriö on asettanut taloudellisuut-

yhtään toiminnantarkastuskertomusta tai

ta koskevia tulostavoitteita sekä ministeri-

toiminnantarkastusten jälkiseurantaraport-

ölle että Asuntorahastovirastolle ja Suomen

tia. Maatalouden ympäristötukien erityistu-

ympäristökeskukselle. Ministeriön ja hallin-

kia koskevasta kertomuksesta on kerrottu lu-

nonalan tilivirastojen taloudellisuudesta esit-

vussa 4.10.
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5 Talousarvion ulkopuoliset valtion
rahastot
Valtiolla on 11 talousarvion ulkopuolista ra-

rasto suorittaa vuosittain Öljysuojarahaston

hastoa, joista yhdeksää koskevissa säännök-

tilintarkastuksen tämän lain mukaisesti. Ai-

sissä tilintarkastus on määrätty erikseen ni-

kaisemmin kyseisen rahaston tilintarkastuk-

mitettävien tilintarkastajien tehtäväksi. Tar-

sesta ei ollut erityisiä säännöksiä. Tarkastus-

kastusvirastolla on sinänsä tarkastusoike-

virasto on todennut vuodelta 2005 antamas-

us kaikkiin rahastoihin, mutta edellä tarkoi-

saan tilintarkastuskertomuksessa, että öljy-

tettujen yhdeksän rahaston osalta ei ole tar-

suojarahaston hallintoa ja toimintaa on hoi-

koituksenmukaista suorittaa päällekkäis-

dettu sitä koskevien keskeisten säännösten

tä tilintarkastustyötä. Valtiovarainvaliokun-

ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös

ta totesi Valtiontalouden tarkastusviraston

voidaan vahvistaa ja tulos käsitellä hallituk-

kertomuksesta antamassaan mietinnössä

sen esittämällä tavalla.

18.11.2003 (VaVM 29/2003), että talousarvion ulkopuolisten rahastojen tarkastukseen

Öljysuojarahaston taseen loppusumma oli

tulee palata viimeistään siinä vaiheessa, kun

vuoden 2005 tilinpäätöksessä 4,2 miljoonaa

tilinpäätösuudistuksen mukaisesta uudesta

euroa ja Palosuojelurahaston 13,6 miljoonaa

tilinpäätösraportoinnista on saatu riittäväs-

euroa.

ti kokemuksia.
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion
Palosuojelurahastoa koskevan lain uudis-

rahastojen taseiden yhteenlaskettu loppu-

tamisen yhteydessä vuonna 2003 säädettiin

summa oli vuoden 2005 tilinpäätösten mu-

(306/2003) rahaston tilintarkastus Valtionta-

kaan 21,2 miljardia euroa.

louden tarkastusviraston tehtäväksi tämän
lain 13 §:n mukaisesti. Tarkastusvirasto on

Muiden talousarvion ulkopuolisten valtion

suorittanut rahaston tarkastuksen vuodel-

rahastojen tilintarkastukset suorittivat erik-

ta 2005 ja katsonut tilintarkastuskertomuk-

seen nimitettävät tilintarkastajat. Valtionta-

sessaan, että Palosuojelurahaston tilinpää-

louden tarkastusvirasto on saanut näitä ra-

tös voidaan vahvistaa ja tulos käsitellä rahas-

hastoja koskevat tilintarkastuskertomukset.

ton hallituksen ehdottamalla tavalla. Lisäksi

Tilintarkastuskertomusten mukaan rahasto-

kertomuksessa todettiin, että Palosuojelura-

jen tilinpäätökset on laadittu niitä koskevien

haston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä

säännösten mukaisesti.

koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti.
Öljysuojarahastosta annettu uudistettu
laki (1406/2004) tuli voimaan 1.1.2005. Sen
24 §:n mukaan Valtiontalouden tarkastusvi-

Valtion televisio- ja radiorahasto
Tarkastuskertomus on julkaistu 4.4.2006
(118/2006).
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Valtion televisio- ja radiorahastoa hallin-

ehdotuksessa tulisi myös esittää tarkem-

noi liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

pi erittely Yleisradio Oy:n rahoitustarpeesta

nonalalla toimiva Viestintävirasto. Rahastoon

ja raportoida tämän toteutumisesta rahaston

kerätään television käyttämisestä perittävät

toimintakertomuksessa.

televisiomaksut ja televisiotoiminnan harjoittajilta perittävät toimilupamaksut.

Valtion ydinjätehuoltorahasto (tarkastuksen
80/2004 jälkiseurantaraportti)

Vuonna 2004 Valtion televisio- ja radiorahaston tuotot olivat 402,3 miljoonaa euroa,

Valtion ydinjätehuoltorahastoon kerätään

josta Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittami-

jätehuoltovelvollisilta varoja ydinlaitoksen

seen käytettiin 391,6 miljoonaa euroa. Vies-

hyötykäytön aikana ydinjätehuollon tulevia

tintävirastolle maksettiin noin 10 miljoonaa

kustannuksia varten. Tarkastuksessa selvi-

euroa televisio- ja toimilupamaksujen perin-

tettiin rahaston onnistumista lakisääteisissä

nästä ja säännösten noudattamisen valvon-

tehtävissä eli ydinjätehuollon kustannuksiin

nasta aiheutuvien kustannusten kattami-

varautumisessa.

seen.
Tarkastuksen mukaan ydinjätehuollon
Valtion televisio- ja radiorahasto on onnis-

kustannusten arviointiprosessi, rahaston lai-

tunut suhteellisen hyvin sille asetetussa pää-

naus- ja sijoitustoiminta sekä lainojen va-

tehtävässä eli Yleisradio Oy:n toiminnan ra-

kuuksien arviointi oli hoidettu asianmukai-

hoittamisessa. Rahasto on taannut yhtiöl-

sesti. Tarkastuksen perusteella katsottiin,

le pitkäjänteisen ja kohtalaisen vakaan ra-

että kustannuksia arvioitaessa olisi kuiten-

hoituksen suhdanteista riippumatta. Eri osa-

kin pyydettävä säännönmukaisesti lausunto

puolilta saatujen tietojen mukaan rahastoin-

teknistaloudellisten laskelmien oikeellisuu-

ti koetaan yksinkertaisena, kevyenä ja toimi-

desta. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti

vana rahoitusjärjestelmänä.

esittävänsä asiaa koskevan velvoitteen lisäämistä ydinenergia-asetukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ollut
asettanut rahastolle Viestintävirastosta eril-

Tarkastuksen perusteella katsottiin, että

lisiä tulos- ja toimintatavoitteita. Tarkastus-

ministeriön ja rahaston olisi säännöllisesti

viraston käsityksen mukaan rahastolle tuli-

seurattava rahaston tuottoa suhteessa inflaa-

si asettaa erilliset tulos- ja toimintatavoitteet.

tioon. Kauppa- ja teollisuusministeriön mu-

Ne edistäisivät rahaston varojen käytön te-

kaan asiaa on seurattu, mutta jatkossa anne-

hokkuutta, tuloksellisuutta ja tarkoituksen-

taan asiasta lisäinformaatiota rahaston toi-

mukaisuutta. Rahaston käyttösuunnitelma-

mintakertomuksessa.
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6 Valtion liikelaitokset
Valtion liikelaitosten tilintarkastukset suo-

symän investointien enimmäismäärän (340

rittivat erikseen nimitettävät tilintarkastajat.

miljoonaa euroa) ylittämisestä 15 miljoonalla

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut

erolla. Muilta osin tilintarkastuskertomuksis-

valtion liikelaitoksia koskevat tilintarkastus-

sa todettiin, että liikelaitosten tilinpäätökset

kertomukset.

on laadittu niitä koskevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastuskertomuksissa puol-

Senaattikiinteistöjen tilintarkastuskertomuksessa huomautettiin eduskunnan hyväk-

lettiin tilinpäätösten vahvistamista.
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7 Valtion yhtiöomaisuus
Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden

kuuta 2005 hyväksyttiin päätös eriyttää For-

sekä yhtiöiden, joissa valtio on vähemmis-

tum Oil omaksi yhtiökseen jakamalla noin

töomistajana, tilintarkastuksen ovat suorit-

85 prosenttia perustettavan yhtiön osakkeis-

taneet erikseen nimettävät tilintarkastajat.

ta osinkoina Fortum Oyj:n osakkeenomis-

Tarkastusvirasto on laatinut selvityksen val-

tajille ja myymällä loput noin 15 prosenttia

tion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden

osakkeista muille sijoittajille. Uuden yhtiön

toiminnasta ja tehnyt valtion osakkuusyhti-

nimeksi tuli Neste Oil Oyj. Osakkeen hinta

öitä ja valtiota vähemmistöomistajana kos-

oli 15 euroa osakkeelta sekä instituutio- että

kevan toiminnantarkastuksen.

yleisömyynnissä. Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaus alkoi Helsingin Pörssin prelistalla 18.4.2005 ja päälistalla 21.4.2005. Öljyliiketoimintojen eriyttämisen jälkeen Fortumis-

Selvitys valtion määräysvallassa
olevien osakeyhtiöiden toiminnasta

ta tuli puhdas sähkö- ja lämpöyhtiö.
Liikevaihdoltaan suurin valtionyhtiö vuon-

Valtiontalouden tarkastusvirasto laatii vuosit-

na 2005 oli Neste Oil (9 974,0 milj. euroa) ja

tain selvityksen valtion määräysvallassa ole-

pienin Metsähallitus Consulting (0,2 milj. eu-

vien osakeyhtiöiden toiminnasta. Heinäkuun

roa). Liikevaihtoaan vuonna 2005 kasvatti-

neljäntenä päivänä 2006 julkistetussa selvi-

vat eniten Altia (+204,4 milj. euroa), Finnair

tyksessä on tarkasteltu yksittäisten konser-

(+188,2 milj. euroa) ja Suomen Posti (+113,0

nien ja yhtiöiden toiminnan tunnuslukujen

milj. euroa).

kehitystä vuosina 2001–2005 ja muodostettu niistä yksi valtionyhtiökokonaisuus, jon-

Parhaat liikevoittoprosentit olivat Fortu-

ka toimintaa on selvitetty vastaavalla tavalla.

milla (34,7 %) ja Veikkauksella (30,2 %). Lii-

Tilinpäätösoikaisut ja tunnusluvut on lasket-

kevoittoprosentilla mitattuna tappiollisimpia

tu kaikkien yhtiöiden osalta mahdollisimman

olivat Hansel (-67,6 %), Forelia (-20,7 %),

yhdenmukaisella menettelyllä. Selvityksessä

Metsähallitus Holding (-19,0 %) ja Yleisra-

ovat mukana myös valtionenemmistöiset si-

dio (-9,7 %). Liikevoittoa kasvattivat eniten

joitus- ja rahoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt.

Fortum (+152,0 milj. euroa) ja Finnair (+50,9

Ne eivät kuitenkaan ole mukana yhteenlas-

milj. euroa).

ketuissa luvuissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy ei ole mukana tarkastelussa.

Kertaluontoiset erät on oikaistu.

Valtionyhtiökokonaisuuden rakenne muut-

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli pa-

tui jonkin verran edelliseen vuoteen nähden.

ras Tietokarhussa (127,7 %), Veikkauksessa

Valtio myi 8 miljoonaa Kemira Oyj:n osaket-

(94,0 %), Alkossa (76,6 %), Haus kehittämis-

ta 22.9.2005 kotimaisille ja kansainvälisille

keskuksessa (54,4 %), Neste Oilissa (30,5 %)

instituutiosijoittajille. Myynnin seurauksena

ja Suomen Postissa (13,2 %). Heikoimmat si-

valtion osuus Kemira Oyj:n osakepääomasta

joitetun pääoman tuottoprosentit olivat Met-

ja äänistä laski 55,1 prosentista 48,7 prosent-

sähallitus Holdingissa (-43,9 %), Hanselissa

tiin. Fortumin yhtiökokouksessa 31. maalis-

(-16,5 %), Yleisradiossa (-12.1 %), Foreliassa
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(-11,6 %), Editassa (-6,2 %) ja Suomen Erillisverkoissa (-4,9 %).

Valtionyhtiökokonaisuuden kehitys vuosina 2001–2005 on toiminnan tuloksellisuutta kuvaavilla tunnusluvuilla tarkasteltuna ol-

Vakavaraisimpia omavaraisuusprosentil-

lut melko vakiintunutta. Tunnusluvut olivat

la mitattuna olivat Veikkaus (84,4 %) ja VR

vuonna 2005 edellisvuoden tasolla ja vertai-

(82,8 %) ja velkaantuneimpia Raskone (oma-

luvuosien keskimääräistä tasoa parempia.

varaisuusaste 12,7 %), Airpro (20,1 %), Edita

Kannattavuus ja maksuvalmius ovat edel-

(20,9 %) ja CSC-Tieteellinen laskenta (25,2

leen tyydyttävällä tasolla ja keskimääräinen

%). Henkilöstöä oli eniten Suomen Pos-

vakavaraisuus hyvä. Kokonaisvelat väheni-

ti -konsernissa (23 946), VR-konsernissa (12

vät 7,4 prosenttia. Suhteellinen velkaantu-

791) ja Fortum-konsernissa (10 026).

neisuus (velat/liikevaihto) aleni 4,5 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

Muodostamalla yksi valtionyhtiökokonaisuus on voitu esittää valtion osakeyhtiömuo-

Liikevoittoprosentti oli 11,7 sijoitetun pää-

toisen yritystoiminnan yhteinen toiminnalli-

oman tuottoprosentti 15,3 ja omavaraisuus-

nen tulos ja määrällinen kehitys lukuun ot-

aste 50,5 prosenttia. Kaikki edellä mainitut

tamatta rahoitus- ja sijoitustoimialaa. Rajoi-

kolme tunnuslukua olivat viisivuotiskauden

tuksensa tähän tarkasteluun tuo kuitenkin

parhaasta päästä. Nettorahoituskulut olivat

se, että tällaisen valtionyhtiökokonaisuuden

0,2 prosenttia liikevaihdosta, joka oli pienin

eliminointeja ei ole ollut mahdollista tehdä

rahoituskulujen osuus liikevaihdosta viisi-

eli mahdollisia yhteisiä liiketoimintoja ja ris-

vuotiskaudella.

tiinomistuksia ei ole poistettu tuloksista.
Yhteenlasketun valtionyhtiökokonaisuuSelvityksessä tarkasteltava valtionyhtiökokonaisuus muodostuu yhteensä 25 kaupallis-

den talouden tunnusluvut vuosina 2005 ja
2004:

ta, tuotannollista ja palvelutoimintaa harjoittavasta konsernista ja yhtiöstä.

VALTION OSAKEYHTIÖMUOTOISEN TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VUOSINA 2005 JA 2004
2005

2004

Muutos ed. vuoteen

Liikevaihto

22,7 mrd. €

22,9 mrd. €

-0,5 %

Liikevoitto

2,7 mrd. €

2,7 mrd. €

-1,5 %

Nettotulos

2,0 mrd. €

2,1 mrd. €

-4,2 %

11,7 %

11,9 %

-0,2 %-yksikköä

9,0 %

9,3 %

-0,3 %-yksikköä

Liikevoittoprosentti
Nettotulos liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto

15,3 %

15,3 %

±0,0 %-yksikköä

Omavaraisuusaste

50,5 %

47,4 %

+3,1 %-yksikköä

Nettorahoituskulut

0,2 %

0,9 %

-0,7 %-yksikköä

Kokonaisvelat

13,2 mrd. €

14,3 mrd. €

-1,1 mrd. €

Oma pääoma

13,0 mrd. €

12,5 mrd. €

+0,5 mrd. €

Taseen loppusumma

26,5 mrd. €

27,0 mrd. €

-0,5 mrd. €

75 293

83 725

-8 432

Henkilömäärä

88

Valtion osakkuusyhtiöt ja valtio vähemmis-

sen ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettu yhtiöi-

töomistajana

den kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen luontuvat siten hy-

Tarkastuskertomus on julkaistu 28.6.2006

vin valtion osakeomistuksen ohjenuoraksi.

(128/2006).
Voimassaoleva valtionyhtiölaki (740/1991)
Tarkastus kohdistui valtiontalouteen kuu-

ei sisällä termiä osakkuusyhtiö. Valtion vä-

luvaan yhtiöomaisuuteen ja sen hoitoon sil-

hemmistöosakeomistuksien kahtiajako osak-

tä osin kuin valtion omistusosuus on 50 % tai

kuusyhtiöihin ja muihin vähemmistöomistuk-

sen alle. Valtion vähemmistöosuuksien arvo

siin on kuitenkin tärkeä muun muassa osak-

pörssiyhtiöissä oli vuoden 2005 joulukuun lo-

keiden hankintaan ja luovutukseen liittyvi-

pussa noin 8,6 miljardia euroa. Muiden vä-

en oikeuksien sekä valtion omistajapolitiikan

hemmistöosuuksien yhteenlaskettu kirjanpi-

kannalta. Tarkastusvirasto suositti, että valti-

toarvo oli vuoden 2004 lopussa noin 160 mil-

onyhtiölakiin tai ainakin valtion omistajapo-

joonaa euroa.

litiikkaa koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen tulisi lisätä valtion osakkuus-

Tarkastus osoitti, että omistajaohjauksen

yhtiön määritelmä ja että osakeomistus luo-

johtoryhmän toiminnan aloittamisen myö-

kiteltaisiin aina valtion osakkuusyhtiöksi, jos

tä valtion yhtiöomistuksesta huolehtiminen

valtio omistaa vähintään 10 % ja enintään

on terävöitynyt ja yhtenäistänyt muun mu-

50 % yhtiön äänivallasta.

assa yhtiöiden taloudellista seurantaa ja arviointia. Valtio-omistajan osakeomistuksil-

Lisäksi tarkastusvirasto suositti, että val-

leen asettamien omistajastrategisten ja mui-

tion osakkuusyhtiöluetteloa tulisi vuosittain

den tavoitteiden asettamisessa ja saavutta-

päivittää käyttämällä hyväksi esimerkiksi

misen raportoinnissa on kuitenkin vielä pa-

valtion tilivirastojen liikekirjanpidon taseen

rannettavaa.

liitteinä ilmoitettavia tietoja tiliviraston hallinnassa olevista osakkeista ja osuuksista.

Koska valtion osakesalkun sisältöä ei käy-

Tällöin valtion osakkuusyhtiöt olisivat valtio-

tännössä voida vapaasti vaihtaa, olemassa

neuvoston kansliaan sijoitettavan omistaja-

olevan yhtiöomaisuuden hoito on keskeisel-

ohjausyksikön tiedossa myös niissä tapauk-

lä sijalla. Tarkastusviraston kannan mukaan

sissa, joissa omistajaohjaus on yksittäisen vi-

valtion omistajapolitiikan ja omistajaohjauk-

raston tehtävänä.
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Tilintarkastuskertomus
valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta
vuodelta 2005
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LIITE
Kielteiset laillisuuskannanotot ja
ilmoitusvelvollisuudet
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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 annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen ulkoasi-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

ainministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvi-

vuodelle 2006 kuuluvien menojen (200 000

rastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimen-

euroa) kirjaamista talousarvion kohdassa

piteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden las-

24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö, Ke-

kentatoimensa kehittämiseksi siten, että se

hitysyhteistyöosaston tiedotus, siirtomäärä-

tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyt-

raha vuodelta 2003) talousarvion ja talous-

tämät tiedot.

arvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle
2005. Menettely on vaikuttanut talousarvion
toteutumalaskelmaan ja sillä on talousarviolain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan
käyttöaikaa.

OIKEUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OIKEUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
RIKOSSEURAAMUSVIRASTO

.

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Rikosseuraamusviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoimen kehittämiseksi siten, että se
tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät tiedot.
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ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

SISÄASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

SISÄASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA
SISÄASIAINMINISTERIÖ
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla oli
vuonna 2005 yhteensä 18 tilivirastoa, jotka
Ahvenanmaan lääninhallitusta lukuun ottamatta on yhdistetty Sisäasiainministeriön tilivirastoksi vuoden 2006 alussa. Vuotta 2005
koskevissa tilintarkastuskertomuksissa sisäasiainministeriön hallinnonalan tilivirastoille esitetyt huomautukset koskivat lähinnä tuloksellisuuden laskentatoimessa esiintyviä puutteita.
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen sisäasiainministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.11.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäasiainministeriön hallinnonalan laskentatoimen kehittämiseksi
niin, että se tuottaa talousarviolain 15 §:n
2 momentin sekä talousarvioasetuksen
55 §:n edellyttämät tiedot.

ULKOMAALAISVIRASTO

ULKOMAALAISVIRASTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Ulkomaa-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

laisviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

le 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

tatoimensa kehittämiseksi siten, että se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät
tiedot.
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ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
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
lääninhallituksen omasta toiminnasta.
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 lääninhallituksen oman toiminnan osalta.
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
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 lääninhallituksen omasta toiminnasta ja Hätäkeskuslaitoksen maksullisesta toiminnasta.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
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ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen puolustusministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoimensa kehittämiseksi siten, että se
tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät tiedot.

PUOLUSTUSVOIMAT

PUOLUSTUSVOIMAT

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

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 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

dulle momentille nettoutettuja sakkomaksu-

siin se on ryhtynyt edellä eriteltyjen talous-

ja, valtuuskirjanpidon puutteita ja valtion ta-

arvion ja sitä koskevien keskeisten säännös-

lousarviosta annetun lain 15 §:n 2 momentin

ten vastaisten menettelyjen osalta ja lasken-

edellyttämiä laskentatoimen järjestelyjä.

tatoimensa kehittämiseksi.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarvion ja talousarvioasetuksen
5 a §:n mukaan vuodelle 2005 kuuluvien
menojen (69 623 euroa) kirjaamista momen-

103

KIELTEINEN

ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

tin 28.01.22 (Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v)
osalta vuoden 2006 vastaavalle momentille.
Mikäli menot olisi kohdennettu asianmukaisesti vuodelle 2005, olisi vuoden 2005 siirtomääräraha ylittynyt 60 139 euroa. Talousarviolain 7 §:n mukaan siirtomäärärahaa ei saa
ylittää.
VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä,
mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tutkimusprojektien hallinnoinnin asianmukaisen
sisäisen valvonnan järjestämiseksi.
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-

15.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin

linpäätöslaskelmia varmentavien tase-eritte-

se on ryhtynyt pääkirjanpidon ja verovaro-

lyiden laadintaa sekä vuodelle 2006 kuuluvi-

jen kirjanpidon erojen selvittämiseksi.

en menojen (yhteensä 394 700 euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen
5 a §:n vastaisesti vuodelle 2005 momenteilla 28.01.62 (EU:n rakennerahastojen valtion
rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta,
arviomääräraha) ja 28.40.70. (Kaluston hankinta, siirtomääräraha vuodelta 2003). Menettelyllä on talousarviolain 7 §:n vastaisesti
pidennetty määrärahojen käyttöaikaa.
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TILASTOKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tilastokeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kehittääkseen yhteisrahoitteisen toiminnan kirjanpito- ja tilinpäätösmenettelyjä.

OPETUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OPETUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OPETUSMINISTERIÖ
Talousarvion mukaan myöntöpäätösperusteella budjetoituja harkinnanvaraisia valtionavustuksia on momenteilla 29.69.25 (Aikuiskoulutuksen kehittäminen), 29.90.50
(Eräät avustukset), 29.90.51 (Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille) ja 29.90.52
(Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
taiteen edistämiseen) opetusministeriön kirjanpidon mukaan kohdennettu talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti muulla perusteella vuoden 2005 menoksi
yhteensä noin 10,7 milj. euroa.
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on muilta osin noudatettu.
OPETUSHALLITUS

OPETUSHALLITUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Opetus-
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säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

hallituksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

le 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

tatoimensa kehittämiseksi siten, että se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät
tiedot.

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-

talousarviolain 15 §: n 2 momentin edellyttä-

tolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

tatoimen kehittämiseksi siten, että se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät
tiedot.

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 tarkastusviras-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

tolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

tatoimensa kehittämiseksi siten, että se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät
tiedot.

OULUN YLIOPISTO

OULUN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Ou-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

lun yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusviras-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

tolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä

tatoimensa kehittämiseksi siten, että se tuot-
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taa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät
tiedot.
TAMPEREEN YLIOPISTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarvion vastaisesti maksettua perusteetonta valtionapua.
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksi on noudatettu lukuun ottamatta
talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden
seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN
YLIOPISTO
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.
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Helsingin

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

kauppakorkeakoulun tulee ilmoittaa tarkas-

talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-

tusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toi-

mää maksullisen toiminnan kannattavuuden

menpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden

seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.

laskentatoimensa kehittämiseksi siten, että
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se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät tiedot.
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Svenska

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

handelshögskolanin tulee ilmoittaa tarkas-

budjettiasetuksen 64 §:n 1 momentin edel-

tusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toi-

lyttämää talousarvion toteumalaskelman

menpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden

laadintaa sekä talousarviolain 15 §:n 2 mo-

laskentatoimen kehittämiseksi siten, että se

mentin edellyttämää maksullisen toiminnan

tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyt-

kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen

tämät tiedot.

esittämistä.
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Turun

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

kauppakorkeakoulun tulee ilmoittaa tarkas-

ta tulojen tarkastus- ja hyväksymismenette-

tusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toi-

lyihin, menojen maksuliikkeen valvontaan

menpiteisiin se on ryhtynyt edellä mainittu-

sekä tilinpäätöksen valmisteluun ja laadin-

jen sisäisen valvonnan puutteiden johdosta.

taan liittyviä puutteita, joiden osalta on todettava, ettei talousarviolain 14 §: n tarkoittamaa hyvää kirjanpitotapaa ole kaikilta
osin noudatettu.
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
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.
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MUSEOVIRASTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarvion momentin 29.90.75 (Perusparannukset ja talonrakennukset) ja vastaavan
vuodelta 2004 siirretyn määrärahan käyttämistä (yhteensä 114 000 euroa) talousarvion
vastaisesti vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.
SUOMENLINNAN HOITOKUNTA
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta momentilla 29.90.23 Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot talousarvion mukaan vuodelle 2005 kuuluvien menojen
(167 087,66 euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2006. Mikäli menot olisi kohdennettu vuodelle 2005, olisi siirtomääräraha
ylittynyt 167.087,66 euroa. Talousarviolain
7 §:n mukaan siirtomäärärahaa ei saa ylittää.

MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

MAANMITTAUSLAITOS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
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että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
momentilla 30.70.40 (Kiinteistötoimitusten
tukemisesta aiheutuvat menot, arviomääräraha) talousarvion mukaan vuodelle 2005
kuuluvien menojen (49 700 euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen
5 a §:n vastaisesti vuodelle 2006. Jos menot
olisi kohdennettu asianmukaisesti vuodelle
2005, arviomääräraha olisi ylitetty talousarviolain 7 §:n vastaisesti (49 700 euroa).
ELÄINLÄÄKINTÄ- JA ELINTARVIKETUT-

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO

KIMUSLAITOS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta anneTarkastuksen perusteella voidaan lausua,

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Elin-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tarviketurvallisuusviraston tulee ilmoittaa

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mi-

tilinpäätöslaskelmien laatimista ja tilinpää-

hin toimenpiteisiin se on ryhtynyt maksul-

tösvaiheen kirjanpitoa, joita ei ole hoidettu

lisen toiminnan alijäämäisyyden johdosta

talousarviolain 14 §:ssä säädetyn hyvän kir-

sekä Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimus-

janpitotavan edellyttämällä tavalla.

laitoksesta siirtyvän kirjanpitoaineiston ja
käyttöomaisuuden oikeellisuuden varmistamiseksi.

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 31.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt laskentatoimen-
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sa kehittämiseksi niin, että se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämät tiedot,
ja Tiehallinnon kustannuslaskennan puutteiden johdosta. Tiehallinnon kustannuslaskennan puutteita on käsitelty yksityiskohtaisemmin Tiehallinnon tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2005, 275/53/05.
TIEHALLINTO

TIEHALLINTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tie-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

hallinnon tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

talousarvioasetuksen 54 a §:n edellyttämää

le 11.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

valtuuskirjanpidon järjestämistä.

siin se on ryhtynyt tieomaisuuden kirjanpidon kehittämiseksi ja kustannuslaskennan
kehittämiseksi talousarvioasetuksen 55 §:n
vaatimuksia vastaavaksi.

MERENKULKULAITOS

MERENKULKULAITOS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Merenkul-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

kulaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

ta osakkeiden hankintamenon (15 000 eu-

le 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

roa) maksamista talousarvion vastaisesti mo-

siin se on ryhtynyt kirjanpidon järjestämi-

mentilta 31.30.21 (Merenkulkulaitoksen toi-

sessä todettujen puutteiden vuoksi.

mintamenot, siirtomääräraha) ja maa-alueen
myynnistä saadun tulon (9 000 euroa) tulouttamista talousarvion ja talousarviolain 3 a §:n
vastaisesti toimintamenomomentille.
RATAHALLINTOKESKUS

RATAHALLINTOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lau-

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

sua, että talousarviota ja sitä koskevia kes-

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Ratahal-

keisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ot-

lintokeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvi-
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tamata menoarviotilille 31.40.78.3 (Eräät ra-

rastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimen-

tahankkeet Kerava-Lahti -oikorata) talous-

piteisiin se on ryhtynyt valtuuskirjanpitoon

arvion ja valtion talousarviosta annetun lain

liittyvien puutteiden korjaamiseksi.

3 a §:n vastaisesti kirjattuja tuloja (125 386,72
euroa), vuodelle 2005 kuuluvien menojen (405 871,47 euroa) kirjaamista momentille 31.40.21 (Perusradanpito) talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2006 ja talousarvioasetuksen
54 a §:n edellyttämää valtuuskirjanpidon järjestämistä.

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen kauppa- ja
teollisuusministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 31.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt
1) ministeriötiliviraston laskentatoimen kehittämiseksi talousarvio-asetuksen 55 §:ssä
asetettuja vaatimuksia vastaavaksi ja
2) ESR-valtuuksien hallinnointijärjestelmän
(Kepa-järjestelmä) valtuusmenettelyissä todettujen puutteiden johdosta.

ETELÄ-POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA

ETELÄ-POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA

ELINKEINOKESKUS

ELINKEINOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-
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että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Etelä-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

Pohjanmaan TE-keskuksen tulee ilmoittaa

ta Kepa- ja Tepa-järjestelmiin liittyvien val-

tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mi-

tuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien

hin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ESR-val-

käyttöajan varmentamisen osalta vastaa ta-

tuuksien menettelyissä todettujen puuttei-

lousarviolain 10 §:n säännöksiä.

den johdosta.

ETELÄ-SAVON TYÖVOIMA- JA ELINKEI-

ETELÄ-SAVON TYÖVOIMA- JA ELINKEI-

NOKESKUS

NOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Etelä-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

Savon TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkas-

ta yritysosaston kehittämispalveluihin liit-

tusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toi-

tyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei val-

menpiteisiin se on ryhtynyt kehittämispalve-

tuuksien käyttöajan varmentamisen osalta

luiden hallinnointijärjestelmän (Kepa-järjes-

vastaa talousarviolain 10 §:n säännöksiä.

telmä) ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden osalta.
KAAKKOIS-SUOMEN TYÖVOIMAJA ELINKEINOKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Kaakkois-Suomen TE-keskuksen tulee ilmoittaa
tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden johdosta.

LAPIN TYÖVOIMA- JA

LAPIN TYÖVOIMA- JA

ELINKEINOKESKUS

ELINKEINOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Lapin TE-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-
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Kepa- ja Tepa-järjestelmiin liittyvien ESR-

le 15.8.2006 mennessä, mihin toimenpitei-

valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksi-

siin se on ryhtynyt ESR-valtuuksien menet-

en käyttöajan varmentamisen osalta vastaa

telyissä todettujen puutteiden johdosta.

talousarviolain 10 §:n säännöksiä sekä vuodelle 2006 kuuluvien menojen (87 969 euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2005
talousarviotilillä 34.06.64.2 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, arviomääräraha). Menettelyllä on talousarviolain 7 §:n
vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.
POHJOIS-POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA

ELINKEINOKESKUS

ELINKEINOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Poh-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamat-

jois-Pohjanmaan TE-keskuksen tulee ilmoit-

ta yritysosaston kehittämispalveluihin liit-

taa tarkastusvirastolle 15.8.2006 mennessä,

tyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei val-

mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kehit-

tuuksien käyttöajan varmentamisen osalta

tämispalveluiden hallinnointijärjestelmän

vastaa talousarviolain 10 §:n säännöksiä.

(Kepa-järjestelmä) ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden osalta.

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA

ELINKEINOKESKUS

ELINKEINOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskei-

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Uuden-

siä säännöksiä on noudatettu lukuun otta-

maan TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkas-

matta ESR-valtuuksien hallinnointia, joka

tusvirastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toi-

ei vastaa valtuuksien käyttöajan varmenta-

menpiteisiin se on ryhtynyt ESR-valtuuksien

misen osalta talousarviolain 10 §:n säännök-

hallinnointijärjestelmien (Tepa- ja Kepa-jär-

siä, sekä vuodelle 2006 kuuluvien menojen

jestelmät) valtuusmenettelyissä todettujen

(327 400 euroa) kirjaamista talousarvion ja

puutteiden osalta.

talousarvioasetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2005 momentilla 34.06.64 (Työllisyys-
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perusteiset siirtomenot investointeihin, arviomääräraha). Menettelyllä on talousarviolain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan
käyttöaikaa.

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 ottamat-

ja terveysministeriön tulee ilmoittaa tarkas-

ta liiketaloudellisen maksullisen toiminnan

tusvirastolle 31.8.2006 mennessä, mihin toi-

kannattavuuden seurannan ja vuosituloksen

menpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden

esittämistä talousarviolain 15 §:n 2 momen-

laskentatoimensa kehittämiseksi siten, että

tin edellyttämällä tavalla ja maksullisen toi-

se tuottaa talousarvioasetuksen 55 §:n edel-

minnan hintatukeen talousarviossa myönne-

lyttämät tiedot.

tyn siirtomäärärahan 33.13.21.2 (Palvelupuhelintoiminnan hintatuki, enintään 69 000
euroa) ylittämistä 4 898,82 eurolla.
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS
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
Stakesin toiminnan osalta.
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KANSANTERVEYSLAITOS

KANSANTERVEYSLAITOS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskei-

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Kansan-

siä säännöksiä on noudatettu lukuun otta-

terveyslaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvi-

matta momentille 33.08.21 (Kansanterveys-

rastolle 15.8.2006 mennessä, mihin toimen-

laitoksen toimintamenot) talousarvion vas-

piteisiin se on ryhtynyt maksullisen toimin-

taisesti kirjattuja siirtomenoja (yhteensä

nan kustannusvastaavuuslaskelmien luotet-

19 440 euroa) ja talousarviolain 15 §:n 2 mo-

tavuuden parantamiseksi.

mentin edellyttämää maksullisen toiminnan
kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen
esittämistä.
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
TUOTEVALVONTAKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta talousarviolain 15 §:n 2 momentin tarkoittamaa maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä.
LÄÄKELAITOS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
momentilta 33.11.22 (Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot, siirretty määräraha vuodelta 2004) talousarvion vastaisesti maksettuja siirtomenoja (noin 184 000
euroa).

116

KIELTEINEN

ILMOITUSVELVOLLISUUS

LAILLISUUSKANNANOTTO

TYÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA

TYÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA
TYÖMINISTERIÖ
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen työministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle
31.8.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin
se on ryhtynyt ESR-valtuuksien hallinnointijärjestelmän (Tepa-järjestelmä) valtuusmenettelyissä todettujen puutteiden osalta sekä
ministeriön laskentatoimen kehittämiseksi
niin, että tilinpäätökseen voidaan tuottaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksellisuudesta.
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Valtiontalouden tarkastusviraston
kertomus eduskunnalle toiminnastaan
sekä
tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen
tarkastuksesta vuodelta 2005
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