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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Hämeen 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Hämeen työvoima- ja 
elinkeinokeskus on toiminut tilivirastona 1.1.2000 alkaen. Tilinta rkas-
tuskertomus annetaan kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä Hä-
meen työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Tarkastuksen on suorittanut 
ylitarkastaja Johanna Kormu ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö 
Marjatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja 
muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja 
sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 
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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.  

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti. 

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

Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu on esitetty tilinpäätösasiakirjassa 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 sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen oi-
keellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut tilinpää-
tösasiakirjassa esitettyihin kustannustietoihin sekä maksullisen toi-
minnan laskelmiin. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen 
riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tarkastetut tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaavuuslaskelmat on 
tarkastuksessa todettu luotettaviksi. Tiliviraston kustannusvastaa-
vuuslaskelmia ei kuitenkaan ole laadittu Valtiokonttorin määräyksen  
edellyttämällä tavalla erikseen hintatuetun ja muun liiketaloudellisesti 
hinnoitellun maksullisen toiminnan osalta. Toimintakertomuksessa 
esitettyjen vaikuttavuustietojen ja tulossopimuksen välinen yhteys ei 
kaikilta osin ollut todettavissa. 
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Jotta vaikuttavuuden kehitystä voitaisiin arvioida, tulisi sitä koskevat 
tiedot esittää myös aikaisempien vuosien osalta.  

Taloudellisuutta ja tuottavuutta on toimintakertomuksessa kuvattu  
lähinnä varainhoitovuoden suoritteiden määrillä sekä erillisten toimin-
tamenopohjaisten laskelmien avulla, mikä ei anna riittävää kuvaa 
toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudesta. Suoritetiedot ja niitä 
vastaavat kustannus- ja henkilötyövuositiedot  tulisi esittää esimer-
kiksi tulos- tai tehtäväalueittain jaoteltuna ja jatkossa myös kolmelta 
vuodelta. 

 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut kustannus-
laskentaan kokonaisuutena sekä maksullisen toiminnan laskelmien 
perustana olevaan laskentatoimeen. 

Tuottavuuden seurantajärjestelmän keskeneräisyys varainhoitovuo-
den aikana samoin kuin yhtenäisen työaikakirjanpidon puuttuminen 
ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, ettei laskentatoimi tuota riittävässä 
laajuudessa talousarvioasetuksen 55 §:n edellyttämää tietoa suorit-
teiden määrästä, laadusta ja kustannuksista.  

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. 

Tarkastuksen perusteella ei sisäisen valvonnan osalta ole laskenta-
järjestelmän puutteita lukuun ottamatta olennaista huomautettavaa. 

 

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 momenttiin 
perustuen Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee ilmoittaa 
tarkastusvirastolla 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on 
ryhtynyt kustannuslaskentansa kehittämiseksi. 

 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

 

Ylitarkastaja   Johanna Kormu 

 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
 Työministeriö 
 Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtaja 
 Valtiokonttori 
 
Mae Asiakirja6 


