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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa liikenne- 
ja viestintäministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylita r-
kastaja Mirja Rajala ja valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätök-
seen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä kos-
kevien 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.  
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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.  

Ministeriön toiminnan vaikuttavuuden kuvaus sisältyy toimintakerto-
muksen hallinnonalan vaikuttavuuden kuvaukseen. Vaikuttavuustie-
toja ei ole tilintarkastuksessa arvioitu. Toiminnan tuloksellisuudesta 
ei ole esitetty talousarvioasetuksen 65 §:n edellyttämiä taloudelli-
suus- ja tuottavuustietoja tai niitä korvaavia kustannustietoja.  

Tilinpäätös ei sisällä talousarviolain 15 § 2 momentin tarkoittamaa ja 
Valtiokonttorin määräyksen mukaista kustannusvastaavuuslaskel-
maa vuokratuotoista 1,1 mmk, jotka on edellisen vuoden tapaan kir-
jattu satunnaisiin tuottoihin. Muuten maksullinen toiminta on vähäistä 
eikä sen osa-alueiden tulot ylitä kustannusvastaavuuslaskelmien 
laadinnalle määrättyä tulorajaa.  

Koska tuloksellisuuden kuvauksen perustana oleva laskentatoimi on 
edelleen menopohjaista, se ei tuota talousarvionlain 16 §:ssä ja talo-
usarvioasetuksen 55 §:ssä edellytettyjä tietoja. Asia on ollut esillä 
myös aikaisempien vuosien tilintarkastuskertomuksissa.             

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä kirjanpidon ja 
maksuliikkeen osalta. 

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. Sisäistä 
tarkastusta tulisi edelleen kehittää ottaen huomioon valtionavut. 
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TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN 
TOIMONTAKERTOMUSTIEDOT 

Budjetointimenettelyt hallinnonalalla 

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuksessa on todettu, että laitoksen 
toimintamenomomentin 31.81.21. ja momentin 31.81.22. Eteläman-
ner-toiminta rajanveto on epäselvä, joten budjetointia tulisi selkeyt-
tää. Bruttobudjetoitua Etelämanner-toiminta momenttia on käytetty 
nettobudjetoidun momentin tavoin ja momentti on tosiasiallisesti yli-
tetty nettouttamalla sille sopimuskumppaneiden ja valtion muiden vi-
ranomaisten rahoitusta. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin Me-
rentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomuksessa 146/53/01,  
18.4.2001. 

Tulostavoitemenettelyt hallinnonalalla 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteissa ei ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kai-
kille hallinnonalan tilivirastoille on asetettu vaikuttavuustavoitteita ja 
osalle myös taloudellisuustavoitteita ja maksulliselle toiminnalle kan-
nattavuustavoitteita.  

Tavoiteasetantaa tulisi kuitenkin kehittää asettamalla kattavammin 
taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteita tai edellyttämällä tulosalueit-
taisten tai tehtävittäisten kustannustietojen esittämistä silloin kun vi-
raston tuotosta ei teknisistä syistä voi mitata tai sen mittaamisesta ei 
saavuteta vastaavaa hyötyä.  

Tulostavoitteiden ja -ohjauksen kehittämistä on kertomusvuoden ai-
kana jatkettu ministeriön ja tilivirastojen yhteistyöhankkeina. 

Toimintakertomuksen kuvaus hallinnonalan palvelu- ja 
tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden 
kehityksestä 

Toimintakertomus sisältää hallinnonalan palvelu- ja tuotantotoimin-
nan vaikuttavuuden kuvauksen, jota tilintarkastuksen keinoin on vai-
kea arvioida.  Toiminnan taloudellisuuden kuvaus on edellisten vuo-
sien tapaan puutteellinen. Hallinnonalan virastojen ja laitosten tuotto- 
ja kululaskelmat ja niiden yhdistelmät sekä tiedot määrärahoista ja 
niiden käytöstä eivät riitä talousarvioasetuksen 65 §:n edellyttämäksi 
kuvaukseksi hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden kehityksestä. 
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Toimintakertomuksen selvitys hallinnonalalle siirtomenoihin 
myönnettyjen määrärahojen vaikuttavuudesta 

Hallinnonalan siirtomenojen vaikuttavuutta ei ole toimintakertomuk-
sessa kuvattu erikseen. Kuvaus siirtomenoista merkittävimmän jouk-
koliikenteen palvelujen oston ja kehittämisen vaikuttavuudesta sisäl-
tyy liikennepolitiikan kuvaukseen. Muista siirtomenoista esitetyt tie-
dot ovat vähäiset. 

Katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun 
taloudelliseen toimintaan 

Toimintakertomus sisältää hallinnonalan yhtiöiden ja liikelaitosten ta-
louden keskeiset tunnusluvut. Virastojen ja laitosten maksullisen 
toiminnan osalta on esitetty tietoja kustannusvastaavuudesta sekä 
yli- tai alijäämästä ja vertailu edelliseen vuoteen. Valtion televisio- ja 
radiorahastosta ei ole esitetty tietoja. 

Toimintakertomustiedot kokonaisuudessaan 

Toimintakertomuksessa on esitetty keskeiset tiedot hallinnonalan 
toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Puutteena on edelleen talous-
arvioasetuksen 65 §:n edellyttämien hallinnonalan palvelu- ja tuotan-
totoiminnan taloudellisuuden kehitystä kuvaavien tietojen vähäisyys.  

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta 1,1 
mmk vuokratuotoista tilinpäätöksestä puuttuvaa maksullisen toimin-
nan kustannusvastaavuuslaskelmaa.  
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen liikenne- ja viestintäministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvi-
rastolle 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt 
Merentutkimuslaitoksen toimintamenomomentin 31.81.21. ja Etelä-
manner-toiminta momentin 31.81.22. budjetoinnin selkeyttämiseksi. 

 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Ylitarkastaja   Mirja Rajala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
 Valtiokonttori 
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