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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Helsingin 
kauppakorkeakoulun tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä opetusministeriölle että Helsingin kauppakorkeakoululle. Tar-
kastuksen on suorittanut tarkastaja Juha Kekkonen ja sitä on valvo-
nut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Helsingin kauppakorkeakoulun tilinpäätök-
seen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä kos-
kevien 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 osil-
taan oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on todettu laadituiksi 
muuten säännösten mukaisesti, mutta talousarvion toteumalaskel-
maan sisältyy talousarviolakiin ja -asetukseen perustumaton IPR 
University Center Association ry:n jäsenmaksu 100.000 markkaa. 
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Talousarvion toteutumalaskelman rakenne ei myöskään vastaa kai-
kilta osin valtiovarainministeriön määräystä. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

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

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tuloksellisuuden 
kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu käyttäen kri-
teerinä opetusministeriön ohjauskirjeessä 7.9.2000 (Dnro 
2/023/2000) esitettyjä tietovaatimuksia. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia lukuunottamatta julkisoikeudellisista 
suoritteista laadittua kustannusvastaavuuslaskelmaa, jossa ei ole 
otettu huomioon avoimen korkeakoulun opetukseen liittyviä kuluja. 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa 
esitetyt tuotot ovat 1,0 milj. markkaa, kokonaiskustannukset 1,1 milj. 
markkaa ja alijäämä 0,1 milj. markkaa. Tarkastuksen aikana saadun 
selvityksen perusteella korjatut luvut ovat kokonaiskustannusten 
osalta 3,4 milj. markkaa ja alijäämän osalta 2,4 milj. markkaa. Kus-
tannusvastaavuuslaskelma tulee esittää kahdelta edelliseltä vuodelta 
myös julkisoikeudellisten suoritteiden osalta. Vaikuttavuudesta esi-
tettyjä tietoja ei tilintarkastuksen keinoin ole voitu luotettavasti ta rkas-
taa.  

Opetusministeriö on kirjeellään 25.11.1999 (Dnro 59/500/99) edellyt-
tänyt perusteltua arviota yhteisrahoitteiseen toimintaan sitoutuneiden 
resurssien määrästä. Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisrahoittei-
sen toiminnan talousarviokirjanpidon mukaiset menot olivat 2,4 milj. 
markkaa. Tilinpäätösasiakirjassa ei ole esitetty arviota siitä, miten 
paljon tähän sitoutuu yliopiston resursseja. 
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Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan laskelmissa tulee mainita 
sekä myönnetyn että käytetyn hintatuen määrä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan muilta osin pitää asianmukai-
sesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tilinpäätösasiakirja 

Tilinpäätösasiakirjan rakenne ei ole Valtiokonttorin määräyksen mu-
kainen. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkatoimin-
tojen osalta. 

Koneellisin menetelmin pidetystä kirjanpidosta on laadittu menete l-
mäkuvaus vain palkkatoimintojen osalta. Taloussääntöä ei ole päivi-
tetty talousarviota koskevan lainsäädännön muutosten vaatimusten 
mukaiseksi. 

Käyttöomaisuuden inventoinnista ja siihen liittyvän ohjeistuksen 
puutteesta on huomautettu kahden edellisvuoden tilintarkastusker-
tomuksissa. Puutteita ei ole riittävästi korjattu ja asian merkitys on 
korostunut toimitilojen peruskorjauksiin liittyvien muuttojen vuoksi. 

Ylimmän johdon eräisiin viranhoitotapoihin kohdistuneessa tarkas-
tuksessa tuli esiin eräitä, lähinnä koko tiliviraston sisäiseen ohjeis-
tukseen, liittyviä puutteita. Valtiontalouden tarkastusvirasto on yh-
teenvetoraportissaan 19.12.2000 antanut tarkastukseen liittyviä suo-
situksia. 

Muilta osin tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautetta-
vaa. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

IPR University Center Association ry:n jäsenmaksun maksaminen 
yliopistojen toimintamenomomentilta on valtion talousarvion peruste-
lujen vastainen menettely. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan, 
jota valtiovarainministeriön ja opetusministeriön näkemykset tukevat, 
kyseisen yhdistyksen perustamisella siirretään yliopistolle kuuluvia 
tehtäviä ja tuottoja valtion talousarviotalouden ulkopuolelle. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Helsingin kauppakorkeakoulun tulee ilmoittaa tarkastusvi-
rastolle 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt 
käyttöomaisuuden inventoinnin ja valtion talousarviovarojen käytöstä 
IPR University Center Association ry:n jäsenmaksuun. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Juha Kekkonen 
 

 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori 
 Helsingin kauppakorkeakoulun hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
 


