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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Kulutta-
javiraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä kauppa- 
ja teollisuusministeriölle että Kuluttajavirastolle. Tarkastuksen ovat 
suorittaneet tarkastajat Helena Rantanen ja Aila Suhonen ja valvonut 
tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Kuluttajaviraston tilinpäätökseen, tilinpää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten 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. Laskelmat eivät ole vertai-
lukelpoisia vuoteen 1999 virastorakenteen muuttumisen vuoksi. 
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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 sisältöä ja esittämistapaa sekä tilinpää-
töstietojen perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen selvittämiseksi sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus 
olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tavoiteasettelun mukaista 
vaikuttavuustavoitteiden toteutumista ei ole mahdollista tarkastaa ti-
lintarkastuksen keinoin. 

Asetetuista tavoitteista on esitetty luotettavat tiedot, mutta tulostavoi-
teasettelu ei ole kattanut kaikkea toimintaa. Viraston lakisääteisten 
tehtävien tuloksellisuudesta ei ole esitetty riittäviä tietoja. Tuotta-
vuus- tai taloudellisuustavoitteiden puuttuessa tulee esittää vähin-
tään kustannus- ja suoritekehitys tehtävittäin tai tulosalueittain kol-
melta vuodelta olennaisimmilta toiminta-alueilta. Vertailukelpoiset 
tiedot olisi ollut saatavissa kahdelta vuodelta. 

Tilinpäätökseen sisältyvien kustannusvastaavuuslaskelmien mukaan 
julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat 213 600 mk, kustannuk-
set 517 875 mk ja alijäämä 304 275 mk eli 142 % tuotoista. Liiketa-
loudellisten suoritteiden tuotot olivat 2 858 427 mk, kustannukset     
4 118 368 mk ja alijäämä 1 259 941 mk eli 44 % tuotoista. Hinnoitte-
lua ei siten ole toteutettu valtion maksuperustelain 6 - 7 §:n mukai-
sesti.  

Virastolla ei ole ollut työaikakirjanpitoa, joten kustannusvastaavuus-
laskelmat perustuvat työaika-arvioon. Myös yhteiskustannukset on 
jaettu arvioitujen henkilötyövuosiosuuksien mukaisesti. Näin ollen 
kustannusvastaavuuslaskelmissa esitetyt tiedot eivät ole luotettavia. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja maksullisen toiminnan kannattavuus-
tietojen perustana olevasta laskentatoimesta on todettava, ettei las-
kentatointa ole työaikakirjanpidon puuttuessa järjestetty talousarvio-
lain 15 §:n 2 momentin ja 16 §:n sekä talousarvioasetuksen 55 §:n 
edellyttämällä tavalla. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä hankintojen 
ja palkkojen toimintaketjujen tarkastuksissa. Tarkastuksessa on tullut 
esiin puutteita, joiden osalta Kuluttajavirasto on ryhtynyt maksullisen 
toiminnan alijäämäisyyttä lukuun ottamatta asianmukaisiin toimenpi-
teisiin. 

Taloussääntö tulee saattaa vastaamaan talousarvioasetuksen muu-
tosta.  

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN NOU-
DATTAMINEN 

Tulovolyymiltaan noin 3 mmk:n maksullisen toiminnan kannattavuu-
den seuranta edellyttää laskentatoimen kehittämistä talousarviolain 
15 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla ja maksullisten suoritteiden 
hinnoittelua valtion maksuperustelain 6 – 7 §:n mukaisesti. Muuten 
talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Kuluttajaviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt maksulli-
sen toiminnan alijäämäisyyden suhteen. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Tarkastaja    Aila Suhonen 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Kuluttajaviraston ylijohtaja 
 Kuluttajaviraston johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 


