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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin 
yliopiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus-
ministeriölle että Lapin yliopistolle. Tarkastuksen on suorittanut yli-
tarkastaja, JHTT Erkki Niemelä ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö 
Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Lapin yliopiston 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. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 
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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 rajatusti. Tarkastus on kohdennettu esi-
tettyjen tietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja koh-
distunut tilinpäätösasiakirjassa esitettyihin suorite- ja kustannustie-
toihin sekä kustannusvastaavuuslaskelmiin. Tuloksellisuuden kuva-
uksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu käyttäen kriteerinä 
opetusministeriön ohjauskirjeessä 7.9.2000, Dnro 2/023/2000 esitet-
tyjä tietovaatimuksia. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjä suorite- ja kustannustietoja 
voidaan pitää luotettavina. 

Opetusministeriö on kirjeellään 25.11.1999 Dnro 59/500/99 edellyt-
tänyt perusteltua arviota yhteisrahoitteiseen toimintaan sitoutuneiden 
resurssien määrästä. Lapin yliopiston oman budjettirahoituksen ul-
kopuolisen rahoituksen menot olivat 28,5 mmk, mikä on neljäsosa 
yliopiston oman budjettirahoituksen määrästä. Tilinpäätösasiakirjas-
sa ei ole esitetty arviota siitä, miten paljon tähän sitoutuu yliopiston 
resursseja. Muilta osin tuloksellisuuden kuvauksessa esitetyt tiedot 
ovat riittäviä. 

Kustannusvastaavuuslaskelmat on tarkastettu ja niitä voidaan pitää 
luotettavina lukuun ottamatta maksullisen toiminnan yhteiskustan-
nusten kohdistamisperusteita. Yhteiskustannukset perustuvat projek-
teille kohdistettuun yliopiston hallituksen päättämään pidätykseen, 
joka on määrätty prosentuaalinen osuus projektin tuotoista. Pidätyk-
sen suuruus ei perustu kustannuslaskennasta saatuihin tietoihin. 
Kustannusvastaavuuslaskelmat kattavat riittävästi maksullisen toi-
minnan. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevasta laskentatoimesta on tarkastuksen perusteella todet-
tava, että luotettavan ja riittävän tilinpäätösinformaation tuottaminen 
edellyttää laskentaperiaatteiden ja raportointikäytäntöjen kehittämis-
tä ja täsmentämistä. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä tarkastamalla 
tilivirastotehtäviä ja hankintojen toimintoketjua. Lisäksi tarkastukses-
sa on tutustuttu taloushallinnon tehtäväjärjestelyihin taiteiden tiede-
kunnassa. 

Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin joitakin sisäiseen ohjeistuk-
seen liittyviä puutteita, joiden osalta Lapin yliopisto on ryhtynyt 
asianmukaisiin toimenpiteisiin.  

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 Lapin yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt maksulli-
sen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa esitettyjen yhteis-
kustannusten laskentaperiaatteiden kehittämisen osalta. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja, JHTT  Erkki Niemelä 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Lapin yliopiston rehtori 
 Lapin yliopiston hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
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