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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Kasvin-
tuotannon tarkastuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodel-
ta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus an-
netaan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Kasvintuotannon 
tarkastuskeskukselle. Tarkastuksen on suorittanut tarkastaja Maria 
Pärnänen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (jä l-
jempänä KTTK) tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana ole-
vaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan 
sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudat-
tamiseen. 

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.  
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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 sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen oi-
keellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut maatalo-
uskemian osastoon ja siementarkastusosastoon. Tuloksellisuuden 
kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuute-
na. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että tuloksellisuuden ku-
vauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa esitetyt tiedot ovat 
olennaisilta osin luotettavia. Taloudellisuus- ja tuottavuustiedot ovat 
kuitenkin merkitykseltään suhteellisen yleispiirteisiä mittausongelmi-
en ja suoritteiden suuren sisäisen vaihtelun johdosta. Yksittäistapa-
uksissa kustannusvastaavuuslaskelmien lopputulokseen vaikuttavat 
jonkin verran laboratoriosuoritteiden yhteismitallistamiseen liittyvät 
epätarkkuudet. Siementarkastusosaston liiketaloudellisten suorittei-
den laskelma antaa osittain liian hyvän kuvan toiminnan kannatta-
vuudesta. Luomutuotannon valvonnassa palkkakustannusten koh-
dentamiseen maksullisen ja maksuttoman toiminnan välillä liittyy 
harkintaa. Lisäksi TE-keskusten kustannusten arvionvaraisuus hei-
kentää esitettyjen tietojen luotettavuutta. Sanallisesti esitettyjä vai-
kuttavuustietoja ei ole voitu tilintarkastuksen keinoin tarkastaa.  

Esitettyjä tietoja voidaan pitää riittävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut maatalous-
kemian osaston ja siementarkastusosaston tietoihin.  

Tarkastetuilla alueilla KTTK:n laskentatointa voidaan pitää asianmu-
kaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen 
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palkkatoimintojen sekä kasvinsuojelu- ja taimiaineistolain mukaisten 
tarkastusmaksujen perinnän osalta. 

Palkkatoimintojen sisäisessä valvonnassa on tarkastuksen perus-
teella tullut esiin puutteita etenkin palkkamenojen hyväksymisessä ja 
maksumääräyksessä. Palkkatoimintojen sisäisestä valvonnasta on 
huomautettu vuoden 1999 kertomuksessa. Myös matkakustannusten 
korvauskäytännössä todettiin puutteita. 

Kasvinsuojelu- ja taimiaineistolain mukaisten tarkastusmaksujen ta r-
kastuksessa on kiinnitetty huomiota saatavien perintään. Korotonta 
maksuaikaa ei talousarvion yleisten soveltamismääräysten (VN 
12.4.1995 TM 9509)  mukaan saa ilman erityisiä syitä asettaa 14 
päivää pitemmäksi. 

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 Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee ilmoittaa tar-
kastusvirastolle 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryh-
tynyt palkkatoimintojen sisäisen valvonnan kehittämiseksi.  

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Tarkastaja    Maria Pärnänen 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
 Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ylijohtaja 
 Valtiokonttori 
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