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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Etelä-
Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilinta rkas-
tuskertomus annetaan sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että 
Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Tarkastuksen 
on suorittanut ylitarkastaja Heikki Kuivanto ja sitä on valvonut ta rkas-
tuspäällikkö Marjatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeino-
keskuksen (TE-keskus) tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvon-
taan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten 
noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 
 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perusta-
na olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen sel-
vittämiseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osin 
oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskianalyysiin 
perustuen. 
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Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on todettu tarkastuk-
sessa esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on tilinpäätöslaskelmien tarkastelu esitetty ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti hoidettuna ja järjestettynä. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen oi-
keellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut esitettyi-
hin kustannustietoihin ja maksullisen toiminnan laskelmiin. Tuloksel-
lisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu ko-
konaisuutena. 

Tarkastuksessa on havaittu, että tulosalueittain esitetyt työkustan-
nukset perustuvat pääosin arvioon työajan tulosalueittaisesta jakau-
tumisesta, minkä seurauksena myös tulosalueittain esitettyjä työkus-
tannuksia on pidettävä arvionvaraisina. Kustannusvastaavuuslas-
kelmien laadintaan sisältyvien virheiden ja laskentatavasta johtuvan 
yhteiskustannusten aliarvioinnin vuoksi esitettyjä kustannusvastaa-
vuuslaskelmia ei voida pitää luotettavina ja hintatuetun maksullisen 
toiminnan alijäämää on pidettävä todellisuudessa esitettyä suurem-
pana.  

Tulossopimuksessa esitettyihin tulostavoitteisiin on tuloksellisuuden 
kuvauksessa vastattu olennaisilta osin. Toimintakertomuksessa ei 
kuitenkaan ole esitetty tietoja tiliviraston kokonaiskustannuksista eikä 
tulosalueittaisia kokonaiskustannustietoja. Henkilötyövuositietoja ei 
ole ilmoitettu tulosalueittain. Myöskään ilmoitettuja suoritetietoja ei 
voida pitää kattavina.  Näiltä osin esitettyjä tuloksellisuustietoja ei 
voida pitää riittävinä. 
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Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut kustannus-
laskentaan kokonaisuudessaan sekä maksullisen toiminnan laskel-
mien perustana olevaan laskentatoimeen. Laskentatoimi ei tällä het-
kellä tuota riittävässä laajuudessa talousarvioasetuksen 55 §:n edel-
lyttämiä tietoja suoritteiden määrästä, laadusta ja kustannuksista. 

 
SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä taloussään-
nön, ESR-koulutushankintojen ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutus-
hankintojen osalta. Sisäistä valvontaa on tarkastettu myös ta lous-
hallinnon tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta tehdyssä tarkastuk-
sessa.  

Tarkastuksen yhteydessä on havaittu puutteita sisäisen normiston 
riittävyydessä, vanhaa rahastokautta koskeneissa ESR-
koulutushankintojen kilpailumenettelyissä sekä taloushallinnon tieto-
järjestelmien ulkoistettujen palveluiden valvonnassa. Sisäisen va l-
vonnan kehitystyön jatkaminen on edelleen välttämätöntä, jotta vi-
raston sisäinen valvonta vakiintuu talousarvioasetuksen 69 §:n edel-
lyttämälle tasolle. 

 
TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momentin 
perustuen TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2001 
mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kustannuslaskentan-
sa kehittämiseksi. 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Heikki Kuivanto 

 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 TE-keskuksen johtaja 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
 Työministeriö 
 Valtiokonttori 
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