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Eduskunnalle
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkas-

ta 2006 ja antaa valtiontalouden tarkastusvi-

tanut valtion tilinpäätöksen ja valtion tilin-

rastosta annetun lain (676/2000) 6 §:n perus-

päätöskertomuksen valtiontalouden ja val-

teella eduskunnalle tämän erilliskertomuk-

tion taloudenhoidon sekä toiminnan tulok-

sen.

sellisuuden kuvaukset varainhoitovuodel-
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1 Tilintarkastuskertomus valtion
tilinpäätöksen tarkastuksesta
vuodelta 2006
Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa val-

on laadittu valtion talousarviosta annetun

tion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta va-

asetuksen edellyttämällä tavalla.

rainhoitovuodelta 2006 tämän tilintarkastus-

Valtion keskuskirjanpito on järjestetty val-

kertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut

tion talousarviosta annetun asetuksen mu-

ylitarkastaja Sari Lakka ja siinä on avusta-

kaisesti.

nut ylitarkastaja Anja Vesander. Tarkastusta
on valvonut ylijohtaja Marjatta Kimmonen.

Tarkastuksen perusteella kiinnitetään huomiota seuraaviin valtion talousarviosta anne-

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston

tun lain 14 §:n tarkoittaman hyvän kirjanpi-

tilintarkastusohjeen mukaisesti ja se on koh-

totavan ja tähän sisältyvän yhtenäisyyden

distunut valtion talousarviosta annetun lain

periaatteen kannalta keskeisiin, tarkastuk-

17 a §:n tarkoittamaan valtion tilinpäätök-

sessa esiin tulleisiin valtion tilinpäätökseen

seen sekä lain 18 §:ssä tarkoitettujen oikei-

vaikuttaviin puutteisiin.

den ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeellisiin liitetietoihin siltä osin kun ne koskevat

1) Tilivirastojen tilintarkastusten yhteydes-

valtion talousarviotaloutta. Tarkastukseen

sä tuli esiin joitakin puutteita menojen ja tu-

on näin ollen sisällytetty talousarvion toteu-

lojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa.

tumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma, tase,

Joissakin tapauksissa talousarviokirjanpi-

rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä tilinpää-

don kohdentamisvirheet ovat menojen osal-

töstietojen perustana oleva valtion keskus-

ta merkinneet valtion talousarviosta annetun

kirjanpito ja valtion kirjanpidon ohjeistuk-

lain 7 §:n vastaista määrärahan käyttöajan

sen ja valvonnan tarkastus. Tarkastusta on

pidentämistä tai määrärahan ylittämistä. Ti-

kohdennettu myös niihin menettelyihin, joil-

livirastojen tilintarkastuksissa tuli esiin myös

la turvataan tietojen muuttumattomuus ja oi-

joitakin talousarvion ja valtion talousarvios-

keellisuus keskuskirjanpidossa ja valtion ti-

ta annetun asetuksen 5 §:n vastaisia määrä-

linpäätöksen valmistelussa.

rahan käyttötarkoitukseen liittyviä menettelyjä.

Valtion tilinpäätös

2) Tilivirastojen tilintarkastuksissa on todettu virheitä Valtiokonttorille valtion tilinpää-

Valtion tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esit-

töksen laadintaa varten toimitetuissa val-

tämistapaa sekä niiden perustana olevaa kir-

tuuksia koskevissa tiedoissa. Tämän vuoksi

janpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudes-

ei valtion tilinpäätöksen talousarvion toteu-

sa sen selvittämiseksi, onko valtion tilinpää-

tumalaskelman tietoja valtuuksista, niiden

töslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisil-

käytöstä ja käytöstä aiheutuvista menoista

ta osin oikein.

voida pitää kaikilta osin luotettavina.

Valtion tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot
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Tilivirastojen tilintarkastuksissa on lisäksi

Virastojen ja laitosten välisten tuottojen ja

tullut esiin menettelyjä, jotka eivät valtuuden

kulujen sekä keskinäisten saamisten ja vel-

käytön ja valtuuden käyttöajan varmentami-

kojen eliminointia koskevan menettelytavan

sen osalta vastaa valtion talousarviosta anne-

vakiinnuttamiseksi suositellaan, että valtio-

tun lain 10 §:n periaatteita.

varainministeriö antaa määräyksen eliminoinnin laajuudesta ja suorittamistavasta.

3) Tilivirastojen tilintarkastuksissa on to-

Tilivirastojen tilintarkastuksissa on kiinni-

dettu epäyhtenäisiä menettelyjä aktivoita-

tetty huomiota rahastoimattomien lahjoitet-

essa pitkäkestoisten investointihankkeiden

tujen varojen sijoittamista koskeviin menet-

hankintamenoja taseeseen. Kirjanpitoa tu-

telytapoihin ja niiden käsittelyyn kirjanpi-

lee selkiinnyttää niin, että tilivirastojen kir-

dossa, yhteisrahoitteisen toiminnan kirjanpi-

janpidossa noudatetaan yhtenäisiä menette-

tomenettelyihin sekä yhteisrahoitteisen toi-

lytapoja.

minnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimiseen, käyttöomaisuuden investointime-

4) Kiinteinä määrärahoina ja arviomäärära-

nojen aktivointimenettelyihin sekä elimi-

hoina budjetoituihin menoihin liittyvien me-

nointeihin virastojen välisessä toiminnas-

nojen velkakirjaukset eivät kaikilta osin vas-

sa. Näiden osalta kirjanpidon ohjeistukseen,

taa valtion talousarviosta annetun lain 19 §:n

ohjaukseen ja valvontaan on syytä kiinnittää

periaatteita.

huomiota.

Kirjanpidon ohjaus ja valvonta

Tarkastusviraston
kannanotto tilinpäätöksen
vahvistamiskelpoisuudesta

Valtion tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä syntyneen käsityksen mukaan keskuskirjanpitoa koskevalla sisäisellä valvon-

Valtion tilinpäätös vuodelta 2006 on laadit-

nalla on vaikutettu siihen, että valtion tilin-

tu voimassa olevien säännösten mukaisesti.

päätöksen pohjana olevat keskuskirjanpi-

Tarkastusviraston tässä tilintarkastuskerto-

don tiedot eivät sisällä olennaisia virheitä.

muksessa esiin tuomat puutteet ja riskit ja 99

Keskuskirjanpidon tietojen valvonta perus-

tiliviraston tilintarkastuskertomuksissa esit-

tuu kuitenkin pääosin tietojen analysointiin

tämät huomautukset eivät olennaisuuden

eikä voi korvata tilivirastojen omia toimia tai

periaate huomioon ottaen olisi esteenä val-

valtion keskuskirjanpidon ohjausta.

tion tilinpäätöksen vahvistamiselle.

Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 2007

Pääjohtaja Tuomas Pöysti
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2 Valtion tilinpäätöskertomuksen
tuloksellisuustietojen tarkastus
2.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustiedot
tilinpäätöskertomuksessa
Tarkastuksen toteutus ja menetelmät

Mittarien ja tunnuslukujen epäkohdat

Valtion vuoden 2006 tilinpäätöskertomuk-

Optimitapauksessa yhteiskunnallista vai-

sen tuloksellisuustietojen tarkastus on koh-

kuttavuutta kuvaavat mittarit ja tunnuslu-

distunut yhteiskunnallisesta vaikuttavuu-

vut mahdollistavat vaikuttavuustavoitteiden

desta annettujen tietojen tarkastamiseen.

asettamisen ja toteutuneen vaikuttavuuden

Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoi-

seurannan tiivistetyssä ja vertailukelpoises-

tetaan yhteiskuntapolitiikalle asetettujen ta-

sa muodossa. Tarkastuksessa havaittiin, että

voitteiden saavuttamisen astetta eli toimin-

vaikuttavuustietojen välittämistä tilinpää-

nalla tavoiteltujen yhteiskunnallisten vaiku-

töskertomuksessa mittareiden ja tunnuslu-

tusten toteutumista.

kujen avulla vaikeuttavat ja estävät kuiten-

Tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustie-

kin useat seikat.

toja on tarkastettu vertaamalla niitä vuosina

Mittareita tai tunnuslukuja ei ole olemas-

2004 – 2007 annetuissa tarkastusviraston tar-

sa tai niitä ei ole ainakaan tilinpäätöskerto-

kastuskertomuksissa ja jälkiseurantarapor-

muksessa esitetty, mikä useimmiten johtaa

teissa tehtyihin tarkastushavaintoihin.

pelkän toiminnan tai tehtävän kuvailuun il-

Toiminnalliset tuloksellisuustiedot on pääosin rajattu tarkastuksen ulkopuolelle, sillä

man mitään tietoja tai analysointia tavoitteiden saavuttamisen asteesta.

toiminnallisesta tuloksellisuudesta raportoi-

Tavoitteiden asettaminen määrää pitkälti

daan tilinpäätöskertomusta yksityiskohtai-

toteutumaraportoinnin sisällön. Jos vaikut-

semmin virastojen ja laitosten toimintaker-

tavuustavoitteet on aikoinaan tavoiteasia-

tomuksissa.

kirjoissa määritelty liian väljästi, ei tavoitteiden saavuttamisen astetta ole pystytty tiivistämään tunnusluvuiksi tilinpäätöskertomuk-

Tarkastuksen havainnot

seen.

Vaikuttavuustiedoissa tai niiden esittämises-

vut ovat osin toiset kuin tilinpäätöskertomuk-

sä havaitut puutteet tai ongelmat voidaan

sessa, mikä heikentää yhteyttä ja vaikeuttaa

paikantaa kahteen pääkohtaan: vaikutta-

vertailua suunnitelmana toimivan talousar-

vuuden mittareiden ja tunnuslukujen käyt-

vioesityksen sekä toteutumasta kertovan ti-

tö sekä asiakokonaisuuteen vaikuttavien te-

linpäätöskertomuksen välillä.

Talousarvioesityksessä esitetyt tunnuslu-

kijöiden huomioonottaminen.
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Tavoitteiden toteumista on kuvattu tun-

juurikaan analysoida. Lisäpanostaminen tiet-

nusluvuilla, mutta tilinpäätöskertomuksesta

tyyn tehtävään tai tehtävän osaan vaikuttaa

ei ilmene, millä perusteella esitetyt tunnus-

positiivisesti, mutta samanaikaisesti toisaal-

luvut on valittu tai miten ne ovat yhteydes-

la tapahtuu huononemista. Esimerkiksi asia-

sä tavoitteisiin.

ruuhkien purussa saatetaan saada hakemusten käsittelyä nopeutettua, mutta tähän koh-

Asiakokonaisuuteen vaikuttavien eri tekijöi-

distetut resurssit saattavat olla pois jostakin

den riittämätön huomioonottaminen

muusta toiminnosta, joka puolestaan muodostuu pullonkaulaksi. Positiiviset tulok-

Tarkastuksessa havaittiin, että oikean ja riit-

set voivat myös myöhemmin osin mitätöityä

tävän kokonaiskuvan saamista yhteiskun-

sen vuoksi, että hakemuksia koskevista pää-

nallisista vaikutuksista ja tavoitteiden saa-

töksistä tehtyjen valitusten jälkeen, aiem-

vuttamisesta hankaloittaa, ettei syy-seu-

paa suhteellisesti suurempi osa hakemuksis-

raussuhteita ole kunnolla perusteltu tai ne

ta palautuu uudelleen käsiteltäväksi hake-

ovat liian yksioikoisia. Tapahtumasta tai re-

musasian puutteellisen tutkinnan tai muun

surssien käytöstä oletetaan tai todetaan seu-

syyn takia.

ranneen tapahtuman tai tuloksen ilman riittävää analyysiä tai perusteluja siitä, mihin
oletus perustuu. Tavoitteiden saavuttamisen
tarkastelussa kerrotaan vain oman hallinnonalan tai toiminnon panostuksista ja toi-

Tarkastuksen päätelmät havaintojen
perusteella

menpiteistä, mutta sivuutetaan muu samaan

Valtion vuoden 2006 tilinpäätöskertomuk-

aikaan toimintaympäristössä tapahtunut ke-

sessa havaitut ongelmat ja puutteet ovat hy-

hitys tai muiden tahojen toimenpiteiden vai-

vin samanlaisia kuin vuotta aiemminkin.

kutus.

Jotta tilinpäätöskertomus antaisi mahdol-

Positiiviset vaikutukset ja tavoitteiden

lisimman oikean ja riittävän kuvan yhteis-

suuntainen kehitys raportoidaan. Negatii-

kunnallisesta vaikuttavuudesta, olisi rapor-

viset ja haitalliset vaikutukset ja tavoitteista

toinnissa kiinnitettävä huomiota edellä mai-

jääminen sekä ongelmat jätetään kertomatta

nittujen, vaikuttavuustietojen käyttökelpoi-

eikä niiden syitä selvitetä. Tavoitteista jäämi-

suutta ja luotettavuutta haittaavien puuttei-

sestä kertominen saatetaan kiertää ilmoitta-

den korjaamiseen.

malla jonkin asian toteumatieto vertaamatta

Tarkastuksessa havaittiin lisäksi joitakin

sitä tavoitteisiin tai resurssien antamiin mah-

yksittäisiä, pieniä virheitä luvuissa ja päivit-

dollisuuksiin.

tämättä jääneitä yksittäisiä tietoja sekä ra-

Toiminnan kehittämiseen ja positiiviseen

portoimatta jääneitä seikkoja, mikä ei kui-

kehitykseen liittyvät varaumat ja riskit sekä

tenkaan heikentänyt vaikuttavuusinformaa-

vaikutus kokonaisuuteen jäävät huomiotta.

tion laatua.

Vaikutusten pysyvyyttä tai väliaikaisuutta ei

10
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2.2 Ulkoasiainministeriön ja liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnonalojen
tuloksellisuusraportointi
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan
tuloksellisuusraportointi eduskunnalle

la, joka käsittää valtaosan ministeriön mää-

Tarkastuskertomus on annettu 23.8.2007

Tilinpäätöskertomus

rärahoista.

(149/2007).
Tarkastusvirasto on tarkastanut vuotta

Ulkoasiainministeriön hallinnonalan rapor-

2006 koskevien tulostavoitteiden asettamis-

toimat tiedot valtion tilinpäätöskertomuk-

ta ja niistä eduskunnalle valtion tilinpäätös-

sessa antavat kokonaisuutena arvioiden riit-

kertomuksessa annettua raportointia ulko-

tävän kuvan hallinnonalan vaikuttavuuden

asiainministeriön hallinnonalalla.

ja tuloksellisuuden kehityksestä kertomusvuonna. Talousarvioesityksen ja tilinpäätös-

Tavoitteet

kertomuksen hallinnonalaa koskevien osioiden perusteella puutteita on kuitenkin eri-

Tarkastusvirasto katsoo suorittamansa tar-

tyisesti määrärahojen kehityksen ja saa-

kastuksen perusteella, että hallinnonalan

vutettujen tulosten suhteen kuvaamisessa.

talousarvioesitys kattaa sisällöllisesti melko

Myös tuloksellisuuden kehittymistä kuvaa-

hyvin hallitusohjelmassa, hallituksen stra-

via indikaattoreita on hyvin vähän. Tilinpää-

tegia-asiakirjassa ja ulkoasiainministeriön

töskertomuksen ulkoasiainministeriötä kos-

yleisstrategiassa ilmaistut tavoitekokonai-

keva teksti käsittelee lähes yksinomaan hal-

suudet. Talousarvioesityksessä käytetään

linnonalan yhteiskunnallista vaikuttavuut-

hieman eri vaikuttavuustavoitteita kuin mi-

ta. Kehitysyhteistyön erityisteeman osalta

nisteriön vuosisuunnitelmassa. Ulkoasiain-

raportoinnissa ei käsitellä riittävästi toimin-

ministeriön hallinnonalan tavoitehierarkias-

taan liittyviä riskejä ja mahdollisia kielteisiä

sa ylemmän, strategisen tason tavoitteet ovat

vaikutuksia. Ministeriön konsulipalveluista

erittäin abstrakteja ja yleisluonteisia. Laajat

raportoidaan myös erityisteemana. Konsuli-

strategiset tavoitteet eivät linjaa toimintaa

palveluiden toimivuutta koskevissa arviois-

vain olennaisimpiin asioihin ja ne toimisivat

sa korostuu kuitenkin se, että arviot ovat mi-

paremmin ministeriön visioina kuin strategi-

nisteriön itsensä tekemiä. Tämä toistuu tilin-

sina tavoitteina. Ylemmän tason tavoitteiden

päätöskertomustekstissä useassa kohdassa

epätarkkuus heijastuu talousarvioesitykses-

siinä määrin, että se haittaa toimialan tulok-

sä konkreettisten tulostavoitteiden vähyyte-

sellisuuden ja vaikuttavuuden kehityksen

nä. Talousarvioesityksessä esitetään vain vä-

ulkopuolista arviointia. Vaikuttavuusarvioi-

hän seurattavia tavoitteita ja tunnuslukuja,

den tueksi tulisi esittää enemmän sellaisia

mitä ei voida pitää hyvän tuloksellisuusajat-

perusteluja, jotka eivät ole pelkästään hal-

telun mukaisena. Tämä korostuu erityisesti

linnonalan omia näkemyksiä toiminnastaan.

kehitysyhteistyön talousarvioluvun kohdal-

Ulkoasiainministeriön osuus tilinpäätös-
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kertomuksessa on puutteistaan huolimatta
johdonmukaisesti laadittu ja hyvin kirjoitettu kokonaisuus. Strategisten tavoitteiden ja

Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalan tuloksellisuusraportointi
eduskunnalle

kahden erityisteeman mukaista jäsentelyä
voidaan pitää onnistuneena. Tuloksellisuus-

Tarkastuskertomus on annettu 30.7.2007

raportointia ja tavoitteenasettelua koskevat

(148/2007).

yksityiskohtaiset indikaattorit ja jäsennel-

Valtion tilinpäätöskertomuksen hallin-

lymmät tavoitekokonaisuudet on koottu kat-

nonalan tuloksellisuuden kuvauksen pe-

tavasti ministeriön vuosisuunnitelmaan ja

rustana ovat talousarvioesityksessä asetetut

toimintakertomukseen.

alustavat tulostavoitteet. Tarkastuksen kohteena oleva talousarviovuosi 2006 on toinen

Kannanotot tuloksellisuusraportoinnista

vuosi, jolloin sekä tulostavoitteiden asettaminen valtion talousarvioesityksessä että ra-

Tarkastusvirasto suosittaa ulkoasiainminis-

portointi tilinpäätöskertomuksessa tapah-

teriölle, että se kiinnittäisi vaikuttavuusta-

tuvat uusien tulosohjaus- ja tilivelvollisuus-

voitteiden muodostamisessa huomiota eri-

hankkeen myötä tulleiden normien ja ohjei-

tyisesti tavoitteiden saavutettavuuteen sekä

den mukaan.

siihen, että vaikuttavuustavoitteiden alapuolelle kyetään muodostamaan jäntevä tavoi-

Tavoitteet

tehierarkia. Viraston mukaan ulkoasiainministeriön resurssien käytön suhdetta tavoi-

Tarkastuksessa havaittiin, että liikenne- ja

teltavien tai saavutettujen tulosten tasoon

viestintäministeriö ei ole asettanut talousar-

tulee pyrkiä selkeyttämään sekä talousar-

vioesityksen pääluokan selvitysosassa tulos-

vioesityksessä että tilinpäätösraportoinnis-

tavoitteita politiikkalohkoittain tai muutoin

sa. Edelleen toiminnan vaikuttavuuden ke-

selkeästi tulosalueajattelua vastaavasti. Tar-

hittymistä kuvaavia tunnuslukuja tulee hyö-

kastuskertomusluonnoksesta antamassaan

dyntää paljon nykyistä enemmän. Erityisesti

palautteessa liikenne- ja viestintäministeriö

ulkoasiainministeriön hallinnonalan suurim-

on ilmoittanut tarkoituksenaan olevan ottaa

man menoerän, kehitysyhteistyön, vaikutta-

käyttöön politiikkalohkoittainen budjetointi

vuudelle tulee voida esittää paremmin seu-

vuoden 2009 talousarvioesityksessä.

rattavia tavoitearvoja. Raportoinnissa tuli-

Tavoitteina on esitetty asiantilan kehittä-

si lisäksi kiinnittää aiempaa enemmän huo-

miseen tai parantamiseen liittyviä ilmauksia

miota toimintaan kohdistuviin riskeihin ja

ja visioita. Tavoitteilta puuttui yleisesti sel-

toiminnan mahdollisiin kielteisiin vaikutuk-

keä tavoitetaso eikä niitä ole kytketty vas-

siin. Tarkastusviraston mukaan ulkoasiain-

taaviin resursseihin. Tavoitteita ei ole selke-

ministeriön kansalaisiin kohdistuvan toimin-

ästi määritelty vain talousarviovuoteen koh-

nan osalta toiminnan laadun ja vaikuttavuu-

dentuvina, vaikka monet niistä olivat laajoja

den arvioinnissa tulisi käyttää enemmän hy-

koskien pitkää aikaväliä. Lukutason tavoit-

väksi asiakaspalautetta tai muuta ulkopuoli-

teiden kytkeytyminen pääluokkatason ta-

sen tahon suorittamaa arviointia.

voitteisiin ei ole riittävän yksiselitteistä. Moniin ylätason tavoitteisiin ei selkeästi löytynyt lainkaan niitä tukevia alemman tason tavoitteita.

12
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Vaikuttavuustavoitteista jäi varsin epäsel-

suuden kuvauksessa käytetyllä esittämista-

vä kuva toimijan roolista ja vaikutusmahdol-

valla yksittäisen tulostavoitteen toteutumis-

lisuuksista tavoitteen toteutumisen suhteen.

ta kuvaava raportointi on vaikeasti havaitta-

Yksiselitteinen asiantilan muutoksen kuvaa-

vissa. Yksiselitteisesti ei ilmene, onko kaik-

minen toimijan oma osuus verifioiden on erit-

ki tavoitteiden jälkeen esitetty tarkoitettu ra-

täin vaikeaa.

portoinniksi ja miten se kohdistuu eri tavoit-

Tavoitteistoa ei ole kaikilta osin asetettu ta-

teisiin.

sapainoisesti suhteessa määrärahoihin ja toi-

Raportointi on painottunut ohjeistuksen

minnan laajuuteen. Yhteiskunnallisen vai-

edellyttämällä tavalla keskeisten yhteiskun-

kuttavuuden tavoitteisto ei riittävästi kata

nallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutu-

koko hallinnonalan toimintaa. Siirtomenoille

misen kuvaamiseen. Tämä on vaikuttanut

ei ole asetettu lukutasolla tavoitteita yhteis-

siihen, että joidenkin toimijoiden tulokselli-

kunnalliselle vaikuttavuudelle eikä toimin-

suudesta ei ole lainkaan tuloksellisuuden ku-

nalliselle tuloksellisuudelle.

vausta tai sitä on hyvin vähän.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoit-

Raportointi on suurelta osin yleisluontoista

teistoa on osittain esitetty tunnuslukuina,

tekemisestä tai valmistelun tilanteesta kerto-

jotka mahdollistavat mitattavuuden tai sys-

mista. Sen perusteella on hyvin vaikea saa-

temaattisen arvioinnin. Positiivista on, että

da selkeää käsitystä aikaansaannosten ja ta-

toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet on

voitetilan välisestä suhteesta. Raportoinnissa

melkein kokonaisuudessaan asetettu ohjei-

ei käsitellä varsinaisesti yhteiskunnalliseen

den suositusten mukaisesti tunnuslukuina ja

vaikuttavuuteen liittyvää tuloksellisuutta tai

pääosin taulukkomuodossa.

sen toteutumisen astetta. Mitään kytkentää

Ilmeisesti tulosohjauksen terävöittämishankkeen vaikutuksesta pääluokan tavoit-

vaikuttavuuden ja määrärahojen käytön välillä ei ole havaittavissa.

teisto on laajentunut kattamaan selkeästi pa-

Uusimman ohjeistuksen mukaisesti on en-

remmin hallinnonalan toimintaa ja lukutason

simmäistä kertaa raportoitu hallinnonalan

tavoitteisto on esitystekniikaltaan ja sisällöl-

erityisteemoista. Kuvatut tie-, rautatie- ja

tään selkeästi aiempaa yhtenäisempää. Toi-

meriväylähankkeet ovat kaikki toteutuneet

saalta virastojen ja laitosten toiminnan ja re-

suunniteltua positiivisempina. Tilinpäätös-

surssien käytön kytkeytyminen pääluokka-

kertomuksesta ei ilmene peruste, jolla tar-

tason vaikuttavuustavoitteiden saavuttami-

kasteluun otetut hankkeet on valittu arvioin-

seen näyttää uusien tavoitekäsitteiden myö-

nin kohteeksi eikä siten myöskään se, kuin-

tä muodostuneen epäselvemmäksi. Liiken-

ka edustavia hankkeet ovat kaikista väylä-

ne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on

hankkeista. Lukija ei voi tällöin myöskään

tärkeää, että tavoitteenasettelu ja raportoin-

tehdä yleistäviä johtopäätöksiä arvioinnin

ti antavat oikean ja riittävän kuvan liikenne-

tuloksista.

verkkojen (varsinkin väylien) palvelutason ja

Liikenne- ja viestintäministeriön tuloksel-

niiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen käy-

lisuuden kuvauksen ulkoisesti näkyvin muu-

tettyjen voimavarojen välisestä yhteydestä.

tos on ollut tavoitteiden esittäminen kursiivilla raportointiosuuden alussa. Lisäksi asia-

Tilinpäätöskertomus

kokonaisuuksista näkyy selkeästi pyrkimys
kytkeä niitä tavoitteisiin ja toiminnan yleinen

Liikenne- ja viestintäministeriön tulokselli-

kuvailu on aiempaa vähäisempää.
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Kannanotot tuloksellisuusraportoinnista

Kehitystä kuvaavien aikasarjojen käyttöä on
tarpeen lisätä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

Ylemmän tason tavoitteiden raportoinnin

nonalalla eivät eduskunnan sille myöntämät

aikajännettä on syytä pohtia. Useille vaikut-

määrärahat kytkeydy riittävän hyvin toimin-

tavuustavoitteille vuosittainen raportointiväli

nan tuloksellisuuteen. Tämän johdosta to-

on liian lyhyt. Pitkän aikavälin tavoitteille ja

teutetulla tavoiteasetannalla ja laaditulla tu-

visioille on muodostettava lyhyemmän aika-

loksellisuusraportoinnilla tilivelvollisuus ei

välin osatavoitteita. Pitkän aikavälin tavoit-

toteudu asianmukaisella tavalla.

teiden raportoinnille tulee esittää aikataulu.

Sekä tulostavoitteiden esittämistä talous-

Hallinnonalan toiminnan yhteiskunnalli-

arvioesityksessä että tuloksellisuuden kuva-

sen vaikuttavuuden arvioinneilla tulee vas-

usta on syytä kehittää selkeämmiksi. Hal-

taisuudessa olla nykyistä merkittävämpi rooli

linnonalan koko tavoitteisto ja raportointi

osana tavoitteenasettelua ja raportointia.

on tarpeen esittää tulosajattelun mukaises-

Tuloksellisuuden kuvauksessa on selkeäs-

ti, esimerkiksi politiikkalohkoittain. Tilinpää-

ti yhdistettävä yksittäiset tavoitteet ja vastaa-

töskertomuksella ja talousarvioesityksellä tu-

va raportointi. Näistä on selkeästi erotettava

lee olla samanlainen rakenne. Hallinnonalan

yleinen hallinnon toiminnan ja toimintaym-

organisaatiorakennetta kehitettäessä on syy-

päristön kuvaus.

tä ottaa huomioon myös tulosohjauksen näkökulma.

Talousarvioesityksestä ja tilinpäätöskertomuksesta tulee ilmetä jokaisen keskeisen

Tavoitteistosta tulee selkeästi tunnuksin il-

yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteen re-

maistuna näkyä tavoitteiden hierarkkinen ra-

sursointi. Tämä olisi luonteva rakenne tulos-

kenne. Talousarvioesityksen pääluokan yh-

ohjausta kehitettäessä.

teiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet tu-

Väylien tilaajavirastojen tulostavoitteis-

lee selkeästi kytkeä virasto- ja laitostason toi-

toihin on lisättävä kilpailutuksen onnistumi-

mintaan ja määrärahoihin. Tilinpäätöskerto-

seen ja toimivien markkinoiden aikaansaa-

muksen perusteella olisi voitava selkeästi ar-

miseen kytkeytyviä tavoitteita.

vioida yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ke-

Liikelaitoksille talousarvioesityksen pää-

hityksen sekä virastojen ja laitosten toimin-

tösosassa esitettävien ja ministeriön asetta-

nallisen tuloksellisuuden ja hallinnonalal-

mien palvelu- ja muiden tavoitteiden konk-

le myönnettyjen määrärahojen välistä suh-

reettisuutta ja mitattavuutta on parannetta-

detta. Tärkeää olisi hahmottaa nykyistä sel-

va niin, että tulosajattelun mukainen ohjaus

keämmin väyläverkon palvelutason ja väy-

ja tulosvastuu voivat toteutua asianmukaisel-

läinvestointien ja väylänhoidon kustannus-

la tavalla.

ten yhteydet pääluokkaperusteluissa esitet-

Tarkastusvirasto on korostanut, että asian-

tyjen laajempien yhteiskuntapoliittisten ta-

mukainen tavoitteiden asetanta ja tuloksel-

voitteiden saavuttamiseen.

lisuudesta raportointi ovat välttämättömiä

Tulostavoitteiden toimivuutta on syytä pa-

eduskunnan tietotarpeiden täyttämiseksi. Li-

rantaa niin, että niiden saavuttamisen astet-

säksi ne ovat myös erittäin tarpeellisia hallin-

ta voitaisiin luotettavasti mitata ja arvioida.

nonalan tulosjohtamisessa.
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2.3 Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot
Valtiolla on 11 talousarvion ulkopuolista ra-

Muiden talousarvion ulkopuolisten valtion

hastoa, joista yhdeksää koskevissa säännök-

rahastojen tilintarkastukset suorittivat erik-

sissä tilintarkastus on määrätty erikseen ni-

seen nimitettävät tilintarkastajat. Valtionta-

mitettävien tilintarkastajien tehtäväksi. Tar-

louden tarkastusvirasto on saanut näitä ra-

kastusvirastolla on tarkastusoikeus kaikkiin

hastoja koskevat tilintarkastuskertomukset.

näihin rahastoihin, mutta edellä tarkoitettu-

Tilintarkastuskertomusten mukaan rahasto-

jen yhdeksän rahaston osalta ei ole tarkoi-

jen tilinpäätökset on laadittu niitä koskevien

tuksenmukaista suorittaa päällekkäistä tilin-

säännösten mukaisesti.
Valtioneuvosto on vahvistanut Valtionta-

tarkastustyötä.
Palosuojelurahastoa koskevan lain uudis-

kuurahaston, Huoltovarmuuskeskuksen ja

tamisen yhteydessä vuonna 2003 säädettiin

Valtion vakuusrahaston tilinpäätökset vuo-

(306/2003) rahaston tilintarkastus Valtionta-

delta 2006. Raha-asiainvaliokunta on puolta-

louden tarkastusviraston tehtäväksi tämän

nut Maatalouden interventiorahaston, maa-

lain 13 §:n mukaisesti. Tarkastusvirasto on

tilatalouden kehittämisrahaston, palosuoje-

suorittanut rahaston tarkastuksen vuodel-

lurahaston, valtion asuntorahaston, valtion

ta 2006 ja katsonut tilintarkastuskertomuk-

eläkerahaston, valtion televisio- ja radiora-

sessaan, että Palosuojelurahaston tilinpäätös

haston, valtion ydinjätehuoltorahaston ja öl-

voidaan vahvistaa ja tulos käsitellä rahas-

jysuojarahaston tilinpäätösten vahvistamis-

ton hallituksen ehdottamalla tavalla. Lisäksi

ta esitetyn mukaisesti. Tilinpäätökset vah-

kertomuksessa todettiin, että Palosuojelura-

vistaa kukin ministeriö oman hallinnonalan-

haston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä

sa osalta.

koskevien keskeisten säännösten ja määrä-

Valtion tilinpäätöskertomuksessa luvussa 2
Valtiontalouden tila todetaan, että kunkin ta-

ysten mukaisesti.
Öljysuojarahastosta annettu uudistettu

lousarvion ulkopuolisen rahaston toimintaa

laki (1406/2004) tuli voimaan 1.1.2005. Sen

kuvataan tarkemmin ministeriöiden toimialo-

24 §:n mukaan Valtiontalouden tarkastus-

jen tuloksellisuuden kuvauksissa. Valtion tilin-

virasto suorittaa vuosittain Öljysuojarahas-

päätöskertomuksessa on kuvattu huoltovar-

ton tilintarkastuksen tämän lain mukaisesti.

muus-, maatalouden interventio-, maatilatalo-

Aikaisemmin kyseisen rahaston tilintarkas-

uden kehittämis-, valtion ydinjäte-, valtionta-

tuksesta ei ollut erityisiä säännöksiä.

Tar-

kuu-, valtion televisio- ja radiorahaston sekä

kastusvirasto on todennut vuodelta 2006 an-

valtion vakuusrahaston toimintaa. Valtion elä-

tamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että

kerahastosta on maininta valtiovarainministe-

Öljysuojarahaston hallintoa ja toimintaa on

riön hallinnonalaa koskevassa luvussa ja val-

hoidettu sitä koskevien keskeisten säännös-

tion asuntorahastosta ympäristöministeriön

ten ja määräysten mukaisesti ja että tilin-

hallinnonalaa koskevassa luvussa. Valtion ti-

päätös voidaan vahvistaa ja tulos käsitellä

linpäätöskertomuksessa ei ole kuvattu palo-

rahaston hallituksen esittämällä tavalla.

suojelurahaston eikä öljyrahaston toimintaa.
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2.4 Valtion liikelaitokset
Vuonna 2006 toimi kuusi valtion liikelaitos-

riön hallinnonalalla toimivista liikelaitoksis-

ta: Ilmailulaitos (Finavia), Luotsausliikelai-

ta on pyydetty esittämään tärkeimmät yh-

tos (Finnpilot), Metsähallitus, Senaatti-kiin-

teenvetotiedot ja arviot liikelaitosten talou-

teistöt, Tieliikelaitos (Destia) ja Varustamo-

den ja toiminnan tuloksellisuuden kehityk-

liikelaitos (Finstaship). Liikelaitoksen ohjaus

sestä. Ohjeessa toistetaan pelkästään valtion

perustuu yhteiskunnallisia ja toiminnallisia

talousarvioasetuksen (1243/1992) 68 b §:n

tavoitteita korostavan palvelutaso-ohjauk-

7. kohta, jossa säädetään valtion tilinpää-

sen (keskeiset palvelutavoitteet ja muut toi-

töskertomuksessa esitettävistä valtion liike-

mintatavoitteet) sekä rahamääräisiä tuotto-

laitoksia koskevista tiedoista. Talousarvio-

ja tulostavoitteita korostavan tulosohjauk-

asetuksen mukaisia tietoja oli tarkennettu

sen (tilikauden tulos- ja tuloutustavoitteet)

vuoden 2005 ohjeessa siten, että ”on esitet-

yhdistelmään.

tävä tärkeimmät tiedot siitä, miten liikelaitoksille asetetut palvelutavoitteet ja tulostavoitteet ovat toteutuneet sekä mikä on ol-

Valtion liikelaitoksia koskeva
tuloksellisuusraportointi

lut liiketoiminnan kannattavuuden ja tulok-

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkas-

asetuksen muuttamista käsittelevässä muis-

ti vuonna 2004 valtion liikelaitoksia koske-

tiossa 68 b §:n 7 kohdan perusteluissa on

vaa tuloksellisuusraportointia eduskunnal-

lisäksi maininta, että eduskunta on useissa

le. Kohteena oli vuoden 2003 tilakertomus

eri yhteyksissä edellyttänyt tilinpäätösker-

(nykyisin tilinpäätöskertomus). Tarkastuk-

tomukseen sisällytettäväksi nykyistä enem-

sen keskeiset tulokset raportoitiin tarkastus-

män ja laadukkaampaa liikelaitoksia koske-

viraston 7.9.2004 antamassa kertomuksessa

via tietoja.

sen kehitys”. Valtiovarainministeriön vuoden 2004 ohjeessa sekä valtion talousarvio-

eduskunnalle toiminnastaan sekä tarkem-

Valtion talousarvioasetuksen 68 b §:n 2 mo-

mat tarkastushavainnot 23.9.2004 annetussa

mentissa todetaan myös, että tuloksellisuutta

tarkastuskertomuksessa (83/2004).

koskevien tietojen tulee sisältää vertailut ta-

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastus-

lousarvioesityksen perusteluissa esitettyihin

virasto on arvioinut vuoden 2006 valtion tilin-

alustaviin tulostavoitteisiin sekä vahvistettui-

päätöskertomuksessa valtion liikelaitoksista

hin tulostavoitteisiin (koskee 68 b §:n 1 mo-

annettujen tuloksellisuustietojen riittävyyttä

mentin kohtia 3–7).

ja käyttökelpoisuutta eduskunnalle.
Jälkiseurannassa kiinnitettiin tavoitteiden

Tavoitteista raportointi

raportoinnin lisäksi huomiota tietojen antoa
koskeviin säädöksiin ja ohjeistukseen. Val-

Valtiontalouden tilasta kertovassa luvussa

tiovarainministeriön ohje (VM 8/032/2006)

on kuvattu lyhyesti ja yleisluontoisesti val-

valtion tilinpäätöskertomuksen laatimiseksi

tion liikelaitoksia koskevaa lainsäädäntöä,

vuodelta 2006 on valtion liikelaitoksia kos-

ohjausta ja liikelaitosten toiminnan volyy-

kevalta osalta aiempaa niukempi. Ministe-

mia.
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Ministeriöiden toimialan toiminnan tu-

Luonnonsuojelutehtävissä Metsähallitus-

loksellisuuden kuvauksissa on liikenne- ja

ta ohjaa ympäristöministeriö. Ympäristömi-

viestintäministeriön osuudessa kappaleessa

nisteriön osuudessa ei ole erillistä Metsähal-

”omistajapolitiikka” kerrottu hallinnonalalle

litusta käsittelevää osiota. Metsähallitus on

kuuluvasta neljästä liikelaitoksesta yhteensä

mainittu yhdessä lauseessa luonnonsuojelua

noin puolen sivun verran. Pääosa tiedoista on

koskevassa kappaleessa.

tilinpäätöksen lukuja.

Tarkastusvirasto totesi vuoden 2004 tar-

Valtiovarainministeriön osuudessa kappa-

kastuksessa (83/2004), että vuoden 2003 tila-

leessa ”valtiovarainhallinnon liiketoiminta

kertomuksessa liikelaitosten keskeiset talou-

(liikelaitokset ja yhtiöt) ja talousarvion ulko-

delliset tunnusluvut sisältäneen liitetaulukon

puoliset rahastot” ei ole mainittu mitään Se-

15.2 tietojen riittävyys ja käyttökelpoisuus

naatti-kiinteistöistä, mikä johtaa liikelaitok-

oli hyvä. Samat, yhtenäisesti kaikkien osalta

sesta tietoja etsivää harhaan, sillä Senaat-

lasketut tunnusluvut oli esitetty useammalta

ti-kiinteistöjä on käsitelty vain kappaleessa

vuodelta, mikä mahdollisti sekä kehitystren-

”valtion käytössä olevat toimitilat ja kiinteis-

din että poikkeamien havaitsemisen. Liike-

tövarallisuuden hallinta”. Osiossa on kerrot-

laitoksen (emon) tietojen lisäksi esitetyt kon-

tu Senaatti-kiinteistöjen keskeisestä roolista

serniluvut antoivat kuvan koko liikelaitoksen

valtion toimitilastrategian toteuttamisessa ja

taloudellisesta kokonaisuudesta. Useimmat

yhtiön toiminnasta vuonna 2006 kaikkiaan

valtion talousarvioesityksessä liikelaitoksis-

noin puolen sivun verran. Keskeisistä palve-

ta mainitut ennakko- ja arvioluvut olivat to-

lutavoitteista ja muista toimintatavoitteista ei

teutuneena ilmoitettu liitetaulukossa. Tämä

ole kerrottu mitään.

muodosti loogisen yhteyden suunnitelmana

Maa- ja metsätalousministeriön osuudes-

ja toimintaohjeena toimivan valtion talousar-

sa kappaleessa ”liiketoiminta ja talousarvi-

vioesityksen sekä toteutuneesta kertovan ja

on ulkopuoliset rahastot, valtion liikelaitos;

seurantavälineenä toimivan tilakertomuksen

Metsähallitus” on taulukossa esitetty Met-

(nyk. tilinpäätöskertomus) välille.

sähallitus-konsernin liikevaihto, voitto ja tu-

Valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta

loutus valtiolle kolmena viimeisimpänä vuo-

2006 ei ole edellä mainittua taulukkoa eikä

tena. Tekstiosuudessa on lyhyesti kerrottu

sen antamia tietoja.

Metsähallituksen liiketoiminnan eri tulosalueiden ja tytäryhtiöitten toiminnan kan-

Tarkastusviraston päätelmät havaintojen

nattavuudesta ja tulostavoitteiden saavutta-

perusteella

misesta sekä julkisten hallintotehtävien kokonaismenot ja maa- ja metsätalousministe-

Valtion liikelaitoksista annettavien tuloksel-

riön osuus niiden rahoituksesta. Keskeisistä

lisuustietojen riittävyys ja käyttökelpoisuus

palvelutavoitteista ja muista toimintatavoit-

on selvästi heikentynyt. Annetut tiedot täyt-

teista ei ole kerrottu mitään. Julkisista hal-

tävät huonosti eduskunnan valtion tilinpää-

lintotehtävistä on kerrottu, että maa- ja met-

töskertomukseen kohdistamat kehittämis-

sätalousministeriön ohjaus koski muun mu-

toiveet.

assa luonnon virkistyskäytön tehtäviä, jois-

Palvelutavoitteista ja muista toimintata-

sa saavutettiin tavoitteet. Kaikkiaan Metsä-

voitteista raportointi on äärimmäisen niuk-

hallituksesta on kerrottu noin puolen sivun

kaa ja osin olematonta. Minkäänlaista sys-

verran.

temaattista tavoitteiden ja niiden toteutu-
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misen läpikäyntiä ei ole. Tavoitteiden hie-

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto

rarkiaa ja luonnetta ei tuoda esiin. Edus-

suosittaa seuraavia toimenpiteitä

kunnan hyväksymille keskeisille tavoitteille ei yleensä ole yhtä mittaria tai nollakoh-

Kootaan kaikki liikelaitoksia koskevat tiedot

taa, joka yksiselitteisesti jakaisi tavoitteet

yhteen kohtaan tilinpäätöskertomusta esi-

toteutuneiksi ja toteutumattomiksi. Minis-

tettäväksi (lukuun ottamatta osiossa III esi-

teriö voi päättää eduskunnan hyväksymien,

tettävä liikelaitoskohtaiset tuloslaskelmat ja

keskeisten ja usein laaja-alaisten tavoittei-

taseet).

den rajoissa tarkemmista tavoitteista, mutta

Otetaan uudelleen käyttöön vuoden 2003

näitä tavoitteita ei yleensä esitetä valtion ta-

tilakertomuksessa ollut taloudellisten tieto-

lousarvioesityksessä. Tilinpäätöskertomuk-

jen tunnuslukutaulukko ja huolehditaan, että

sessa ei ole kerrottu mitään näistä tarken-

eri liikelaitoksista esitettävät tiedot ovat ver-

tavista tavoitteista tai niiden saavuttamisen

tailukelpoisia sekä keskenään että talousar-

mittareista. Konkreettista kuvaa siitä, mitä

vioesityksessä esitettävien tietojen kanssa.

on saavutettu tai tehty on siten hyvin vaikea saada.

Käytetään myös keskeisten palvelutavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisen

Kun tilakertomuksesta siirryttiin tilinpää-

esittämisessä hyväksi taulukkomuodon tii-

töskertomukseen (kertomusvuosi 2004), jä-

vistä esittämistapaa, jolloin tekstipuolel-

tettiin tilinpäätöskertomuksesta pois tila-

la voidaan keskittyä tavoitepoikkeamiin tai

kertomuksessa ollut informatiivinen ja ver-

muihin erityistä huomiota vaativiin asioihin.

tailukelpoista taloudellista tietoa useammal-

Käytetään keskeisten palvelutavoitteiden

ta vuodelta ja kaikista liikelaitoksista anta-

ja muiden tavoitteiden ja niistä johdettujen

nut taulukko. Muutamia harvoja taulukossa

tarkentavien tavoitteiden toteutumisen esit-

aikanaan esitettyjä taloudellisia tunnusluku-

tämisessä enemmän hyödyksi liikelaitos-

ja on vaihtelevasti ja epäyhtenäisesti esitet-

ten hallitusten toimintakertomuksia, joissa

ty nykyisessä tilinpäätöskertomuksessa lii-

yleensä on käyty järjestelmällisesti läpi sekä

kelaitoksia koskevissa tekstiosuuksissa.

eduskunnan että ministeriöiden tai valtioneuvoston asettamat tavoitteet ja niiden toteutuminen.
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LIIKELAITOKSILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN  TOTEUTUMISEN
RAPORTOINTI VALTION Vuoden 2006 TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSESSA
Palvelu- ja muut
toimintatavoitteet
Ilmailulaitos
(=Finavia)
LVM

Luotsausliikelaitos
(= Finnpilot)
LVM

Metsähallitus
MMM

Tulostavoite ja
toteutunut

Tuloutustavoite ja
toteutunut

“VN:n asettamat
“Tulos 22,8 milj. euroa,
palvelu- ja muut
joka on 5,8 milj. euroa
toimintatavoitteet
tavoitetta parempi.
toteutuivat.”		

“tavoite 50 % voitosta,
kuitenkin vähintään
5 milj. euroa.”

“Palvelu- ja toiminta
“Tulos oli 3,7 milj. euroa.”
-tavoitteet toteutuivat 		
hyvin.”		

“tavoite 50 % voitosta,
kuitenkin vähintään
1 milj. euroa.”

“Luonnon
virkistyskäytön tehtävissä
(julkinen hallintotehtävä)
saavutettiin tavoitteet.”
Muilta osin ei ole
mainittu tavoitteita
eikä niiden toteutumista.

“Konsernin toteutunut
tulos 75, 4 milj. euroa.”
Lisäksi on kerrottu
liiketoiminnan tulosalueiden ja tytäryhtiöitten
toiminnan
kannattavuudesta.

“Vuoden 2006 tuloksesta
esitys 65,4 milj. euroa,
v. 2005 toteutunut
51,1 ja v. 2004
toteutunut 63,0.”

Metsähallitus 	Ei esitetä tavoitteita
YM
eikä niiden toteutumista.

–

–

Senaatti-kiinteistöt	Ei esitetä tavoitteita
“kustannusten nousu…esti	Ei esitetä tavoitetta
VM
eikä niiden toteutumista.
vuokraustoiminnan
eikä sen toteutumista.
Mainittu, että “onnistui
tulostavoitteen
tehtävässään (valtion
toteutumisen”
toimitilastrategian		
toteuttajana)		
kohtuullisen hyvin.”

Tieliikelaitos
“Saavutti LVM:n asettamat
(= Destia)
palvelu- ja toimintatavoitteet.”
LVM		

“Voitto oli 9,6 milj. € ja
alittaa 4,4 milj. eurolla
asetetun tulostavoitteen.”

“voitontuloutustavoite
50 % voitosta, kuitenkin
vähintään 4,6 milj. euroa.”

Varustomoliikelaitos
“Saavutti LVM:n
“Tulostavoite 2,0 milj. euroa
(= Finstaship)
asettamat palvelu- ja
ei toteutunut, tulos
LVM
toimintatavoitteet.”
1,1 milj. euroa oli kuitenkin
		
parempi kuin edellisenä vuonna.”
			

“voitontuloutustavoite
50 % voitosta,
kuitenkin vähintään
1 milj. euroa.”
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Valtion liikelaitosten tilinpäätösten vahvista-

kirjoittamatta. Jäänmurtotoiminta kuitenkin

minen

jatkui vuonna 2005, vaikkei hinnoittelusta ollutkaan päästy sopimukseen. Sopimukseen
lain

uudesta rahtaussopimuksesta päästiin vasta

(1185/2002) 15 §:n mukaan ministeriö aset-

joulukuussa 2005. Merenkulkulaitos oli Va-

taa vuosittain tilintarkastajat tarkastamaan

rustamoliikelaitoksen ylivoimaisesti suurin

liikelaitoksen hallintoa, taloutta ja tilejä. Val-

asiakas.

Valtion

liikelaitoksista

annetun

tiontalouden tarkastusviraston saamien tilin-

Varustamoliikelaitos oli vuoden 2004 tilin-

tarkastuskertomusten perusteella valtion lii-

päätöksessä kirjannut tästä korvausvaatees-

kelaitosten tilinpäätökset on laadittu niitä

ta tulosvaikutteisesti varovaisuuden periaa-

koskevien säännösten mukaisesti ja niissä

tetta noudattaen 800 000 euroa. Tästä mää-

on puollettu tilinpäätösten vahvistamista.

rästä Merenkulkulaitos oli 4.1.2006 tilittänyt

Valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n

Varustamoliikelaitokselle 500 000 euroa.

mukaan valtion liikelaitoksen ja liikelaitos-

Tarkastusvirasto katsoi, että jäänmurron

konsernin tilinpäätöksen vahvistaa valtio-

rahtaussopimuksen tilanne oli ollut sellai-

neuvosto. Valtioneuvosto päättää tilinpää-

nen epävarmuustekijä Varustamoliikelaitok-

töksen perusteella liikelaitoksen voiton tu-

sen toiminnassa, että siitä olisi ollut perustel-

loutuksesta valtion talousarvioon sekä muis-

tua raportoida vuoden 2004 tilinpäätöksessä.

ta toimenpiteistä, joihin liikelaitoksen toimin-

Se olisi antanut tarpeellista ja asianmukaista

nan ja talouden johdosta on tarpeen ryhtyä.

lisäinformaatiota liikelaitoksen sen hetkisestä taloudellisesta asemasta. Puute ei kuitenkaan ollut sellainen, että se tarkastusviraston

Varustamoliikelaitokseen liittyvä
kantelu

käsityksen mukaan olisi estänyt tilinpäätöksen vahvistamisen. Näin ollen valtioneuvosto
oli voinut vahvistaa tilinpäätöksen.

Tarkastusvirastoon saapuneessa kantelussa kiinnitettiin huomiota Varustamoliikelaitoksen tilinpäätökseen. Kirjeen mukaan oli
hämmästyttävää, etteivät liikelaitoksen vuoden 2004 tilinpäätöksestä ilmenneet sellai-

Varustamoliikelaitoksen
tervehdyttämisohjelma

set hyvin keskeiset erät, jotka olivat kesken-

Vahvistaessaan

eräisinä tilinpäätöshetkellä 31.12.2004.

vuoden 2006 tilinpäätöksen, valtioneuvos-

Varustamoliikelaitoksen

Kantelun selvittelyn yhteydessä kävi

to päätti valtion liikelaitoksista annetun lain

ilmi, että Varustamoliikelaitos oli esittänyt

13 §:n 3 momentin nojalla, että tilinpäätök-

18.2.2005 Merenkulkulaitokselle 1,4 milj. eu-

sen johdosta Varustamoliikelaitoksen on laa-

ron takautuvan korvausvaateen jäänmurron

dittava 31.8.2007 mennessä tervehdyttämis-

rahtauskuluista koskien vuotta 2004. Kor-

ohjelma, jonka liikenne- ja viestintäministe-

vausvaateesta ei ollut päästy yhteisymmär-

riö vie talouspoliittisen ministerivaliokunnan

rykseen vuoden 2004 tilinpäätöksen alle-

käsittelyyn.

kirjoittamiseen mennessä. Tämän seurauk-

Vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan Va-

sena myös Varustamoliikelaitoksen ja Me-

rustamoliikelaitos saavutti eduskunnan vuo-

renkulkulaitoksen välinen vuotta 2005 kos-

delle 2006 asettamat palvelu- ja toimintata-

kenut jäänmurron rahtaussopimus oli alle-

voitteet. Tilikauden tulostavoite 1,5 miljoo-
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naa euroa ei tilinpäätöksen mukaan toteu-

laitoksen jäänmurtotoiminnan kuluja. Pöy-

tunut, koska tuotantokustannukset, lähin-

täkirjan mukaan Varustamoliikelaitoksen

nä meripalkat, kasvoivat ennakoitua enem-

ja Merenkulkulaitoksen välisissä hintaneu-

män. Tilinpäätöksen vahvistamisen yhtey-

votteluissa on ajauduttu pattitilanteeseen ja

dessä raha-asianvaliokunnan listan liittee-

aiempien vuosien erimielisyydet, yhteensä

nä olevassa liikenne- ja viestintäministeriön

noin 8,7 miljoonaa euroa, jouduttaneen vie-

muistiossa on mainittu, että palkkojen sopi-

mään välimiesoikeuden ratkaistaviksi. Tilin-

musrakenteesta johtuen palkkakustannukset

päätöksen mukaan erimielisyydet koskevat

ovat nousseet huomattavasti. Muistion mu-

merenmittausalusten maksamattomia las-

kaan tulosta heikensi myös kirjanpitokäytän-

kuja, yhteysalussopimuksen hinnankorotus-

nön muutos, jonka perusteella aiemmin lii-

vaatimuksia, monitoimimurtajien telakointi-

tetietona esitetty vapaapäivävastuu määräl-

kustannuksia ja merihenkilöstön palkkojen

tään 2,8 miljoonaa euroa kirjattiin nyt kuluk-

vastikevelkaa.

si. Lisäksi vuoden aikana maksettiin erorahoja yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Varustamoliikelaitoksen tilinpäätöksen
mukaan tilikauden liiketulos oli -2,5 (+3,5)

Varustamoliikelaitoksen tilintarkastus-

miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jäl-

pöytäkirjassa on todettu, ettei liikelaitoksel-

keen -5,4 (+0,3) miljoonaa euroa. Satunnais-

la ole nykyisillä sidonnaisuuksilla ja hintata-

ten erien jälkeen tilikauden voitto oli 1,1

solla mahdollisuuksia kannattavaan toimin-

(0,3) miljoonaa euroa. Toimintakertomuksen

taan jäänmurron osalta, koska jäänmurrossa

mukaan Varustamoliikelaitoksen kaikkien

Varustamoliikelaitokselle maksettavan hin-

palveluiden todetaan siirtyneen asteittain

nan määrittely on ratkaisevasti Merenkulku-

avoimen kilpailun piiriin vuoden 2006 lop-

laitoksen käsissä, sen ollessa ainoa asiakas.

puun mennessä. Muutos aikaisempaan toi-

Pöytäkirjassa todetaan myös, että suurimman

mintamalliin on kertomuksen mukaan suuri,

kuluerän jäänmurtotoiminnassa muodosta-

mutta aidosti kilpailtuja ja toimivia markki-

vat henkilöstökulut ja liikelaitoksen johdon

noita ei ole vielä kaikilta osin muodostunut.

mahdollisuudet saneerata jäänmurron hen-

Edellä mainitun liikenne- ja viestintämi-

kilöstökuluja ovat rajalliset alusten miehitys-

nisteriön liitemuistion mukaan Varustamolii-

tä koskevien Merenkulkulaitoksen antami-

kelaitoksessa on käynnistetty ohjelma, jon-

en määräysten johdosta. Edelleen on todet-

ka tavoitteena on parantaa kustannustehok-

tu, että liikelaitoksen operatiivinen toiminta

kuutta merkittävästi. Pitkän aikavälin tavoit-

oli huomattavan tappiollista ja että suurin osa

teena on saavuttaa henkilöstökustannusten

tappioista tehtiin jäänmurtotoiminnassa eikä

osalta sama taso kuin Suomen ulkomaanlii-

vuonna 2006 maksettu hinta kattanut liike-

kenteessä toimivilla aluksilla.
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LIITE
KIELTEINEN LAILLISUUS-

ILMOITUSVELVOLLISUUS

KANNANOTTO

TARKASTUSVIRASTOLLE

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN
SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON KANSLIA
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että valtion talousarviota ja sitä koskevia
keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun
ottamatta valtion talousarviosta annetun lain
16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä ja talousarvion vastaisesti momentille 23.02.22 (EU-puheenjohtajuus) tuloutettua EU:n neuvoston sihteeristön maksamaa 36 652 euron suuruista avustusta.

ULKOASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

ULKOASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

ULKOASIAINMINISTERIÖ

ULKOASIAINMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen ulko-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

asiainministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvi-

valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n

rastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimen-

edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoi-

piteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden las-

men järjestämistä ja vuodelle 2007 kuuluvi-

kentatoimen järjestämiseksi valtion talous-

en menojen (100 000 euroa) kirjaamista ta-

arviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä

lousarvion kohdassa 24.30.66 (Varsinainen

tavalla.

kehitysyhteistyö, siirtomääräraha vuodelta
2004) talousarvion ja valtion talousarviosta
annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2006. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.
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KIELTEINEN LAILLISUUS-

ILMOITUSVELVOLLISUUS

KANNANOTTO

TARKASTUSVIRASTOLLE

OIKEUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OIKEUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OIKEUSMINISTERIÖ

OIKEUSMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen oikeusmi-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

nisteriön tulee 15.8.2007 mennessä ilmoittaa

rikosoikeudellisista seuraamuksista aiheutu-

tarkastusvirastolle, mihin toimenpiteisiin se

vien saamisten seurantaa, jota ei ole järjes-

on ryhtynyt rikosoikeudellisista seuraamuk-

tetty valtion talousarviosta annetun asetuk-

sista aiheutuvien saamisten seurannan jär-

sen 42 d §:n edellyttämällä tavalla.

jestämiseksi valtion talousarviosta annetun
asetuksen 42 d §:n edellyttämällä tavalla.

RIKOSSEURAAMUSVIRASTO

RIKOSSEURAAMUSVIRASTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Rikosseu-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

raamusviraston tulee ilmoittaa tarkastusvi-

valtion talousarviosta annetun lain 15 § 2

rastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimen-

momentin mukaista maksullisen toiminnan

piteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden las-

kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen

kentatoimen järjestämiseksi valtion talous-

esittämistä sekä lain 16 §:n edellyttämää tu-

arviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä

loksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.

tavalla.

SISÄASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

SISÄASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

SISÄASIAINMINISTERIÖ
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 21 §:n
edellyttämien oikeiden ja riittävien taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tietojen
esittämistä Etelä-Suomen ja Itä-Suomen lää-
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KIELTEINEN LAILLISUUS-

ILMOITUSVELVOLLISUUS

KANNANOTTO

TARKASTUSVIRASTOLLE

ninhallitusten oman toiminnan osalta sekä
lain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä Hätäkeskuslaitoksen ja Ulkomaalaisviraston sekä EteläSuomen, Itä-Suomen, Lapin ja Länsi-Suomen lääninhallitusten oman toiminnan osalta.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen puolustus-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

ministeriön tulee ilmoittaa Valtiontalouden

tuloksellisuuden laskentatoimen järjestä-

tarkastusvirastolle 31.8.2007 mennessä, mi-

mistä valtion talousarviosta annetun lain

hin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksel-

16 §:n edellyttämällä tavalla.

lisuuden laskentatoimen järjestämiseksi valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla ja Puolustusvoimien valtuuskirjanpidon ja valtuuksien seurannan
puutteiden johdosta. Puolustusvoimien valtuuskirjanpidon ja valtuuksien seurannan
puutteita käsitellään yksityiskohtaisemmin
Puolustusvoimien tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2006 (Dnro 139/53/06).

PUOLUSTUSVOIMAT

PUOLUSTUSVOIMAT

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Puolustus-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

voimien tulee ilmoittaa Valtiontalouden tar-

bruttobudjetoidulle talousarviomomentille

kastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin

27.30.22 (Sotilaallisen kriisinhallinnan ka-

toimenpiteisiin se on ryhtynyt valtuuskirjan-

lusto- ja hallintomenot) talousarvion vastai-

pidon ja tuloksellisuuden laskentatoimen
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KIELTEINEN LAILLISUUS-

ILMOITUSVELVOLLISUUS

KANNANOTTO

TARKASTUSVIRASTOLLE

sesti nettoutettuja tuloja (noin 9 000 euroa),

järjestämiseksi valtion talousarviosta anne-

valtion talousarviosta annetun lain 10 §:n

tun lain edellyttämällä tavalla.

vastaista valtuuden käyttöä (noin 16,3 miljoonaa

euroa)

talousarviomomentilla

27.10.16 (Puolustusmateriaalihankinnat),
valtion talousarviosta annetun asetuksen
54 a §:n edellyttämän valtuuskirjanpidon
järjestämistä sekä valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n 2 momentin edellyttämää
maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä ja lain
16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

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

eräiden talousarviomenojen varainhoitovuo-

15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin

delle kohdentamista sekä valtion talousarvi-

se on ryhtynyt pääkirjanpidon ja tase-eritte-

osta annetun asetuksen 64 §:n tarkoittamien

lyjen välisten saldoerojen selvittämiseksi ja

tilinpäätöslaskelmia varmentavien tase-erit-

käyttöomaisuuden inventoimiseksi.

telyiden laadintaa. Momentilla 28.40.21 (Tullilaitoksen toimintamenot, siirtomääräraha)
on kirjattu vuodelle 2006 kuuluvia menoja
(yhteensä noin 2,3 milj. euroa) talousarvion
ja valtion talousarviosta annetun asetuksen
5 a §:n vastaisesti vuodelle 2007. Momentilla
28.01.62 (EU:n rakennerahastojen valtion
rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta,
arviomääräraha) on kirjattu vuodelle 2007
kuuluvia menoja (yhteensä 42 319 euroa)
vuodelle 2006. Menettelyllä on valtion ta-
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KIELTEINEN LAILLISUUS-

ILMOITUSVELVOLLISUUS

KANNANOTTO

TARKASTUSVIRASTOLLE

lousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty arviomäärärahan käyttöaikaa.

OPETUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OPETUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

OPETUSHALLITUS

OPETUSHALLITUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Opetus-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

hallituksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

le 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpitei-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

tatoimen järjestämiseksi valtion talousarvi-

tuloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttä-

osta annetun lain 16 §:n edellyttämällä ta-

mää tuloksellisuuden laskentatoimen järjes-

valla.

tämistä.
HELSINGIN YLIOPISTO

HELSINGIN YLIOPISTO

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

yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle

vuodelle 2006 kuuluvien menojen kirjaamis-

15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin

ta talousarvion ja valtion talousarviosta an-

se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoi-

netun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle

mensa järjestämiseksi valtion talousarviosta

2007 (1,9 miljoonaa euroa) ja valtion talous-

annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla ja

arviosta annetun lain 16 §:n edellyttämää tu-

sisäisen tarkastuksen järjestämistä koskevi-

loksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.

en huomautusten johdosta.

Yliopiston sisäisen tarkastuksen järjestäminen ei yliopiston tehtävät, toiminnan laajuus
ja maantieteellinen hajanaisuus huomioon
ottaen vastaa valtion talousarviosta annetun
asetuksen 70 §:n periaatteita.
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JOENSUUN YLIOPISTO

JOENSUUN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Joensuun

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoi-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

men järjestämiseksi valtion talousarviosta

tuloksen esittämistä sekä lain 16 §:n edellyt-

annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla.

tämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
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-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

tolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpitei-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

tatoimen järjestämiseksi valtion talousarvi-

tuloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttä-

osta annetun lain 16 §:n edellyttämällä ta-

mää tuloksellisuuden laskentatoimen järjes-

valla.

tämistä.
KUOPION YLIOPISTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n
edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
LAPIN YLIOPISTO

LAPIN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Lapin

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle
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valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoi-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

mensa järjestämiseksi valtion talousarviosta

tuloksen esittämistä sekä lain 16 §:n edellyt-

annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla.

tämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
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-

momentilla 29.10.21 (Yliopistojen toiminta-

tolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpitei-

menot, siirtomääräraha 2 v) vuodelle 2006

siin se on ryhtynyt tulojen kohdentamisessa

kuuluvien tulojen (noin 3,3 miljoonaa euroa)

olevien puutteiden johdosta ja tuloksellisuu-

kohdentamista talousarvion ja valtion ta-

den laskentatoimen järjestämiseksi valtion

lousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vas-

talousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttä-

taisesti vuodelle 2007 sekä valtion talousar-

mällä tavalla.

viosta annetun lain 15 §:n 2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
TAMPEREEN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tam-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

pereen yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvi-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

rastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimen-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

piteisiin se on ryhtynyt vuonna 2005 perus-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

teettomasti maksetun valtionavun takaisin-

tuloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttä-

perinnässä ja tuloksellisuuden laskentatoi-

mää tuloksellisuuden laskentatoimen järjes-

men järjestämiseksi valtion talousarviosta

tämistä.

annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla.
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TURUN YLIOPISTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n
edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Vaasan

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle

valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n

15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin

edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoi-

se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoi-

men järjestämistä.

men järjestämiseksi valtion talousarviosta
annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla.

ÅBO AKADEMI

ÅBO AKADEMI

Toimitetun tarkastuksen perusteella esite-

Åbo Akademin on valtiontalouden tarkas-

tään lausuntona, että budjettia ja sen keskei-

tusvirastosta annetun lain 5 § 1 momentin

siä soveltamissäännöksiä on noudatettu

mukaisesti viimeistään 15.8.2007 ilmoitetta-

muuten paitsi valtion tulo- ja menoarviosta

va tarkastusvirastolle, mihin toimenpiteisiin

annetun lain 15 § 2 momentin vaatimuksen

on ryhdytty tulostilityksen kehittämiseksi si-

osalta, joka koskee maksullisen toiminnan

ten, että se tuottaisi valtion tulo- ja menoar-

kannattavuusvalvontaa ja vuosituloksen il-

viosta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetut tie-

moittamista, ja saman lain 16 §:n vaatimuk-

dot.

sen osalta, joka koskee tulostilityksen järjestämisvaatimusta.
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n
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2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN
YLIOPISTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
vuodelle 2006 kuuluvien menojen (noin 542
000 euroa) kirjaamista momentilla 29.10.21
(Yliopistojen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) valtion talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2007.
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tam-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

pereen teknillisen yliopiston tulee ilmoittaa

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

tarkastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mi-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

hin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksel-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

lisuuden laskentatoimen järjestämiseksi val-

tuloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttä-

tion talousarviosta annetun lain 16 §:n edel-

mää tuloksellisuuden laskentatoimen järjes-

lyttämällä tavalla.

tämistä.
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Hel-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

singin kauppakorkeakoulun tulee ilmoittaa

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

tarkastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mi-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

hin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tulokselli-
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minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

suuden laskentatoimen järjestämiseksi val-

tuloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttä-

tion talousarviosta annetun lain 16 §:n edel-

mää tuloksellisuuden laskentatoimen järjes-

lyttämällä tavalla.

tämistä.
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Toimitetun tarkastuksen perusteella esite-

Svenska handelshögskolanin on valtionta-

tään lausuntona, että budjettia ja sen keskei-

louden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §

siä soveltamissäännöksiä on noudatettu

1 momentin mukaisesti viimeistään 15.8.2007

muuten paitsi valtion tulo- ja menoarviosta

ilmoitettava tarkastusvirastolle, mihin toi-

annetun lain 15 § 2 momentin vaatimuksen

menpiteisiin on ryhdytty tulostilityksen ke-

osalta, joka koskee maksullisen toiminnan

hittämiseksi siten, että se tuottaisi valtion

kannattavuusvalvontaa ja vuosituloksen il-

tulo- ja menoarviosta annetun lain 16 §:ssä

moittamista, ja saman lain 16 §:n vaatimuk-

tarkoitetut tiedot.

sen osalta, joka koskee tulostilityksen järjestämisvaatimusta.
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 ottamatta

kauppakorkeakoulun tulee ilmoittaa tarkas-

talousarvion vastaisesti toimintamenomo-

tusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toi-

mentille (29.10.21, siirtomääräraha) tuloutet-

menpiteisiin se on ryhtynyt valtion talousar-

tuja arvonlisäveromenoon liittyviä tuloja, val-

viosta annetun lain 16 §:n edellyttämän tu-

tion talousarviosta annetun lain 16 §:n edel-

loksellisuuden laskentatoimen järjestämi-

lyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen

seksi sekä kirjanpidon järjestämiseen ja ti-

järjestämistä sekä tilinpäätöksen valmiste-

linpäätöksen valmisteluun liittyvien sisäisen

luun ja laadintaan liittyviä puutteita, joiden

valvonnan puutteiden johdosta.

osalta on todettava, ettei valtion talousarviosta annetun lain 14 §:n tarkoittamaa hyvää kirjanpitotapaa ole kaikilta osin noudatettu.
KUVATAIDEAKATEMIA

KUVATAIDEAKATEMIA

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

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

deakatemian tulee ilmoittaa tarkastusviras-

valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n

tolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpi-

edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoi-

teisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden las-

men järjestämistä.

kentatoimen järjestämiseksi valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä
tavalla.

SIBELIUS-AKATEMIA

SIBELIUS-AKATEMIA

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Sibe-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

lius-Akatemian tulee ilmoittaa tarkastusvi-

toimintamenomäärärahan

(momentti

rastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimen-

29.10.21.) käyttämistä talousarvion vastai-

piteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden las-

sesti siirtomenojen maksamiseen (30 000 eu-

kentatoimen järjestämiseksi valtion talous-

roa) sekä valtion talousarviosta annetun lain

arviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä

16 §:n tarkoittamaa laskentatoimen järjestä-

tavalla.

mistä.
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n
2 momentin edellyttämää maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja vuosituloksen esittämistä ja lain 16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämistä.
TEATTERIKORKEAKOULU

TEATTERIKORKEAKOULU

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Teatteri-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

korkeakoulun tulee ilmoittaa tarkastusviras-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

tolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpitei-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-
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minnan vuosituloksen esittämistä ja lain

tatoimen järjestämiseksi valtion talousarvi-

16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden lasken-

osta annetun lain 16 §:n edellyttämällä ta-

tatoimen järjestämistä.

valla.

VALTION TAIDEMUSEO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
Valtion taidemuseon toimintamenomäärärahan (29.90.22) käyttämistä talousarvion vastaisesti Valtion taidemuseon kokoelmien
kartuttamiseen (17 000 euroa).
MUSEOVIRASTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
eräiden lahjoitusvarojen (53 000 euroa) sijoittamista valtion talousarviosta annetun
asetuksen 35 §:n 3 momentin vastaisesti ja
talousarvion momentin 29.90.75 (Perusparannukset ja talonrakennukset) määrärahan
käyttämistä (106 000 euroa) talousarvion
vastaisesti vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.
SUOMENLINNAN HOITOKUNTA
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Suomenlinnan hoitokunnan tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisessä valvonnassa havaittujen puutteiden johdosta.
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MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
maksatuspäätösperusteisesti vuodelle 2007
kuuluvan menon (15 000 euroa) kirjaamista
talousarvion ja valtion talousarviosta annetun
asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2006 talousarviotilillä 30.20.43.4 (Maaseudun ympäristötukeen liittyvä koulutus, siirretty määräraha vuodelta 2005). Menettelyllä on valtion
talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti
pidennetty määrärahan käyttöaikaa.
RIISTA- JA KALATALOUDEN
TUTKIMUSLAITOS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2007 mennessä,
mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt vesiviljelyn maksullisen toiminnan alijäämäisyyden johdosta.
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Elintar-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

viketurvallisuusviraston tulee ilmoittaa tar-

valtion talousarviosta annetun asetuksen

kastusvirastolle, mihin toimenpiteisiin se on

59 §:n mukaisia käyttöomaisuuden kirjanpi-

ryhtynyt käyttöomaisuuden oikeellisuuden

to- ja tilinpäätösmenettelyitä.

varmistamiseksi.
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LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖN
HALLINNONALA

LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖN
HALLINNONALA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen lii-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

kenne- ja viestintäministeriön tulee ilmoit-

momentin 31.01.22. (Tutkimus ja kehittämi-

taa tarkastusvirastolle 31.8.2007 mennessä,

nen) määrärahan käyttämistä valtion talous-

mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tulok-

arviosta annetun asetuksen 5 §:n ja talousar-

sellisuuden laskentatoimen järjestämisek-

vion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen

si valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n

(40 000 euroa), momentin 31.72.43. (Poikkeus

edellyttämällä tavalla ja Tiehallinnon tulok-

olojen viestintäverkot, siirtomääräraha vuo-

sellisuuden laskentatoimen puutteiden joh-

delta 2005) ylittämistä valtion talousarviosta

dosta. Tiehallinnon tuloksellisuuden lasken-

annetun lain 7 §:n vastaisesti toisesta määrä-

tatoimen puutteita käsitellään yksityiskoh-

rahasta maksetun arvonlisäveromenon mää-

taisemmin Tiehallinnon tilintarkastuskerto-

rällä (264 000 euroa) sekä valtion talousarvi-

muksessa vuodelta 2006 (184/53/06).

osta annetun lain 16 §:n tarkoittamaa laskentatoimen järjestämistä.
TIEHALLINTO

TIEHALLINTO

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtion talouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Tie-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

hallinnon tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle

valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n

15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin

edellyttämää tuloksellisuuden laskentatoi-

se on ryhtynyt kustannusvastaavuuslasken-

men järjestämistä ja talousarviossa myön-

nan kehittämiseksi valtion talousarviosta an-

nettyjen valtuuksien ylittämistä 439 445 eu-

netun lain 16 §:n vaatimuksia vastaavaksi.

rolla momentilla 31.24.78 (Eräät tiehankkeet) ja 378 848 eurolla momentilla 31.24.79
(Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet).
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RATAHALLINTOKESKUS

RATAHALLINTOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Ratahal-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

lintokeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvi-

tulojen kirjaamista talousarvion vastaisesti

rastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimen-

menoarviotileille 31.40.78.3 (Eräät ratahank-

piteisiin se on ryhtynyt kirjanpidon sisäisen

keet Kerava-Lahti -oikorata, 105 362 euroa)

valvonnan puutteiden johdosta sekä tulok-

ja 31.40.21 (Perusradanpito, 290 000 euroa)

sellisuuden laskentatoimen järjestämisek-

sekä valtion talousarviosta annetun lain

si valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n

16 §:n edellyttämää tuloksellisuuden lasken-

edellyttämällä tavalla.

tatoimen järjestämistä.

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen kauppa- ja

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

teollisuusministeriön tulee ilmoittaa tarkas-

tuloksellisuuden laskentatoimen järjestä-

tusvirastolle 31.8.2007 mennessä, mihin toi-

mistä valtion talousarviosta annetun lain

menpiteisiin se on ryhtynyt

16 §:n edellyttämällä tavalla.
1.

ministeriötiliviraston tuloksellisuuden
laskentatoimen järjestämiseksi valtion
talousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla ja

2.

ESR-valtuuksien hallinnointijärjestelmän (Kepa-järjestelmä) puutteiden johdosta ja valtuusmenettelyiden kehittämiseksi ohjelmakaudella 2007–2013.
Asiaa on käsitelty lähemmin työvoimaja elinkeinokeskusten tilintarkastuskertomuksissa.
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VALTION TEKNILLINEN
TUTKIMUSKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 21 §:n
edellyttämien oikeiden ja riittävien taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tietojen
esittämistä tilinpäätöksessä.
TURVATEKNIIKAN KESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
valtion talousarviosta annetun lain 21 §:n
edellyttämää oikeiden ja riittävien taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tietojen
esittämistä tilinpäätöksessä.
ENERGIAMARKKINAVIRASTO
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan vuodelle 2006
kuuluvien menojen (9 582,48 euroa) kirjaamista momentin 32.60.21 (Energiamarkkinaviraston toimintamenot, siirtomääräraha 2 v)
vuoden 2007 vastaavalle momentille sekä
valtion talousarviosta annetun lain 21 §:n
edellyttämien oikeiden ja riittävien taloudellisuutta, tuottavuutta ja maksullisen toiminnan kannattavuutta koskevien tietojen esittämistä tilinpäätöksessä.
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Mikäli vuodelle 2007 kohdennetut menot
olisi kohdennettu vuodelle 2006, olisi vuoden 2006 siirtomääräraha ylittynyt vastaavalla määrällä. Valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n mukaan siirtomäärärahaa ei
saa ylittää.
ETELÄ-SAVON TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
yritysosaston kehittämispalveluihin liittyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa
talousarviolain 10 §:n säännöksiä.
KESKI-SUOMEN TYÖVOIMA- JA

KESKI-SUOMEN TYÖVOIMA- JA

ELINKEINOKESKUS

ELINKEINOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Keski-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

Suomen TE-keskuksen tulee ilmoittaa tar-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

kastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

toimenpiteisiin se on ryhtynyt kannattavuu-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

den seurannan järjestämiseksi ja vuositulok-

tuloksen esittämistä sekä maksuperusteises-

sen esittämiseksi valtion talousarviosta an-

ti vuodelle 2007 kuuluvien menojen (122 522

netun lain 15 §:n 2 momentin edellyttämäl-

euroa) kirjaamista talousarvion ja valtion ta-

lä tavalla.

lousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle 2006 talousarviotilillä
30.41.62 (Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen,
siirretty määräraha vuodelta 2004). Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain
7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan
käyttöaikaa.
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LAPIN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
työhallinnon ESR-valtuuksien hallinnointia,
joka ei erityisesti käyttöajan varmentamisen
osalta vastaa valtion talousarviosta annetun
lain 10 §:n säännöksiä.
POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen TEkeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoimen kehittämiseksi työvoimatoimistojen työajan kohdentamisen osalta.
POHJOIS-POHJANMAAN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
yritysosaston kehittämispalveluihin liittyvien ESR-valtuuksien hallinnointia, joka ei
valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa talousarviolain 10 §:n säännöksiä.
POHJOIS-SAVON TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen PohjoisSavon TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden
laskentatoimen kehittämiseksi työvoimatoimistojen työajan kohdentamisen osalta.
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SATAKUNNAN TYÖVOIMA- JA

SATAKUNNAN TYÖVOIMA- JA

ELINKEINOKESKUS

ELINKEINOKESKUS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen TE-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

momentin 34.06.51.5.02 (Ryhmä ja muiden

le 15.8.2007 mennessä, mihin toimenpitei-

palvelujen hankinta) määrärahan käyttämis-

siin se on ryhtynyt tuloksellisuuden lasken-

tä sellaisten hankintamenojen maksamiseen

tatoimen kehittämiseksi työvoimatoimisto-

(noin 60 000 euroa), jotka olisi tullut maksaa

jen työajan kohdentamisen osalta.

momentilta 34.06.21.1 (Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot) sekä yritysosaston kehittämispalveluihin liittyvien valtuuksien hallinnoinnin järjestämistä valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta
valtion talousarviosta annetun lain 10 § edellyttämällä tavalla.
UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
määräyksiä on noudatettu lukuun ottamatta
ESR-valtuuksien hallinnointia (Kepa- ja
Tepa- järjestelmät) ja eräiden talousarviomenojen varainhoitovuodelle kohdentamista. ESR-valtuuksien hallinnointi ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa
valtion talousarviosta annetun lain 10 §:n
säännöksiä. Momenteilla 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) ja
34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion
rahoitusosuus, arviomääräraha) on vuodelle
2007 kuuluvia menoja (18 980 euroa) kohdennettu talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti
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vuodelle 2006. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.
VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA
ELINKEINOKESKUS
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,
että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä
säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta
yritysosaston kehittämispalveluihin liittyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa
valtion talousarviosta annetun lain 10 §:n
säännöksiä, vuokratulojen (13 768,70 euroa)
tulouttamista talousarvion vastaisesti bruttobudjetoidulle momentille 34.07.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta, arviomääräraha) ja vuoden 2006 talousarviossa myönnetyn määrärahan 34.06.51 (Työllistämis-, koulutus- ja
erityistoimet, kiinteä määräraha) käyttämistä talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti vuodelle
2007 kuuluvien menojen (24 358 euroa)
maksamiseen. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty kiinteän 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-
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säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

ja terveysministeriön tulee ilmoittaa tarkas-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

tusvirastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toi-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

menpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden

minnan kannattavuuden seurantaa ja sen

laskentatoimen järjestämiseksi valtion ta-

vuosituloksen esittämistä ja lain 16 §:n edel-

lousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttä-

lyttämää tuloksellisuuden laskentatoimen

mällä tavalla.

järjestämistä sekä momentin 33.32.37 (Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja
kuntoutuksesta sekä kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin, kiinteä määräraha) määrärahan
käyttämistä talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n vastaisesti
vuodelle 2007 kuuluvien menojen (896 926)
maksamiseen. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.
KANSANTERVEYSLAITOS

KANSANTERVEYSLAITOS

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen Kansan-

säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta

terveyslaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvi-

valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n

rastolle 15.8.2007 mennessä, mihin toimen-

2 momentin edellyttämää maksullisen toi-

piteisiin se on ryhtynyt maksullisen toimin-

minnan kannattavuuden seurantaa ja vuosi-

nan kustannusvastaavuuslaskelmien luotet-

tuloksen esittämistä.

tavuuden parantamiseksi.
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TYÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA

TYÖMINISTERIÖN
HALLINNONALA

TYÖMINISTERIÖ

TYÖMINISTERIÖ

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua,

Valtiontalouden tarkastusvirastosta anne-

että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä

tun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen työ-

määräyksiä on noudatettu lukuun ottamatta

ministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-

tuloksellisuuden laskentatoimen järjestä-

le 31.8.2007 mennessä, mihin toimenpitei-

mistä valtion talousarviosta annetun lain

siin työministeriö on ryhtynyt tuloksellisuu-

16 §:n edellyttämällä tavalla sekä talousarvi-

den laskentatoimen järjestämiseksi valtion

on ja valtion talousarviosta annetun asetuk-

talousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttä-

sen 5 a §:n mukaan vuodelle 2007 kuuluvien

mällä tavalla, eräiden rakennerahastohank-

menojen (103 788 euroa) kirjaamista vuodel-

keiden (EAKR) hallinnoinnissa käytetyn jär-

le 2006 momenteilla 34.05.61 (Euroopan so-

jestelmän puutteiden osalta sekä ESR-val-

siaalirahaston osallistuminen EU:n rakenne-

tuuksien hallinnointijärjestelmän (Tepa-jär-

rahasto-ohjelmiin,

ja

jestelmä) puutteiden johdosta ja ESR-val-

34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion

arviomääräraha)

tuusmenettelyiden ja valtuuskirjanpidon ke-

rahoitusosuus, arviomääräraha). Menettelyl-

hittämiseksi ohjelmakaudella 2007–2013.

lä on valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n
vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa.
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