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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ilmatie-
teen laitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriölle että Ilmatieteen laitokselle. Tarkas-
tuksen on suorittanut tarkastaja Olli Turakainen ja valvonut tarkas-
tuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Ilmatieteen laitoksen tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, sisäiseen valvontaan 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 osil-
taan oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

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.  
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Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Käyttöomaisuuden tase-erittelyistä puuttuvat vuonna 2000 hankitut 
käyttöomaisuusesineet. Käyttöomaisuuskirjanpitoa ei myöskään ole 
täsmäytetty taseeseen.  

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
muuten 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 liiketalou-
dellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmaan. Tulokselli-
suuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu koko-
naisuutena. 

Vaikka tuottavuus- tai taloudellisuustavoitetta ei ole asetettu, edellyt-
tää riittävä tuloksellisuuden kuvaus sitä, että toimintakertomuksessa 
esitetään kustannus- ja suoritekehitys tehtävittäin tai tulosalueittain 
kolmelta vuodelta olennaiset toiminta-alueet kattaen. 

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma on ta r-
kastuksessa todettu luotettavaksi.  

Osa säähavaintodatan tuottamisesta johtuvista yhteiskustannuksista 
on edellisestä vuodesta poiketen kohdistettu kustannusvastaavuus-
laskelmassa ns. ECOMET-hinnoitteluperiaatteiden mukaiseen veloi-
tukseen perustuen. Laitoksen käyttämää perustetta voidaan pitää 
kustannusvastaavuuslaskelman laadinnan näkökulmasta arvionva-
raisena. Perusteen mukaisesti kohdistettujen yhteiskustannusten 
luonteesta johtuen sen ei kuitenkaan voida todeta tuottavan aiheut-
tamisperiaatteen kannalta vähemmän luotettavaa lopputulosta kuin 
tavanomaisempienkaan yhteiskustannusten kohdistamisperusteiden. 
Muuttuneesta kohdistamisperiaatteesta ja sen vaikutuksista laskel-
maan olisi kuitenkin tullut tehdä selkoa toimintakertomuksessa myös 
kustannusvastaavuuslaskelman yhteydessä.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut liiketaloudel-
listen suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman perustana ole-
vaan laskentatoimeen. Tarkastetulla alueella laskentatointa voidaan 
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pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. Laskentatoimi  tu-
lee kuitenkin järjestää siten, että se tuottavuus- tai taloudellisuustie-
tojen puuttuessa täyttää talousarviolain 16 §:n ja talousarvioasetuk-
sen 55 §:n vaatimukset.    

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä geofysiikan 
tutkimuksen tulosalueella palveluostojen osalta. Tarkastuksessa on 
tullut esiin puutteita, jotka koskevat käyttöomaisuuden valvontaa. 
Laitoksen tulee jatkaa toimenpiteitään, joilla käyttöomaisuuskirjanpi-
don ja taseen ero saadaan selvitetyksi.  

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

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

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Ilmatieteen laitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt käyttö-
omaisuuskirjanpidon ja taseen käyttöomaisuusarvon välisen eron 
selvittämiseksi. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Olli Turakainen 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja 
 Ilmatieteen laitoksen  johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 


