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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Maa- ja 
metsätalousministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylita r-
kastaja Väinö Viherkoski ja siinä on avustanut tarkastaja Maria Pär-
nänen. Tarkastusta on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmo-
nen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut maa- ja metsätalousministeriön tilinpää-
tökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muu-
hun laskentatoimeen, ministeriön hallinnonalan toimintakertomuk-
seen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Ympäristötukimomentilla 30.12.45 valtuuden määrä on 5 500 miljoo-
naa markkaa ja käyttö 6 109 miljoonaa markkaa. Ministeriö on ylittä-
nyt valtuuden 609 miljoonalla markalla. Valtuuden ylitys on huomat-
tava ja siitä aiheutuu lisätarve määrärahoihin tuleville vuosille. Halli-
tuksen esitykseen vuoden 2000 toiseksi lisätalousarvioksi sisältyy 
arvio valtuuden käytöstä aiheutuvien menojen jakautumisesta vuosil-
le 2001-2004, joka kattaa myös valtuuden ylityksestä aiheutuvat me-
not. Samassa yhteydessä olisi tullut esittää vastaava lisäys valtuu-
den määrään. Myös vuosien 1999 ja 1997 tarkastuskertomuksissa 
on annettu laillisuusmuistutukset yksittäisten valtuuksien ylityksistä.  
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Luonnonhaittakorvausmomentilla 30.12.46 on vuonna 2000 tehty 
vuoden 2001 lisätalousarvioesityksessä esitetyn selvityksen mukaan 
sitoumuksia, joista arvioidaan aiheutuvan menoja vuosina 2001-
2004 yhteensä 9,9 miljardia markkaa. Maa- ja metsätalousministeri-
öllä ei ole sitoumuksia tehtäessä ollut käytössään niitä vastaavaa si-
toumusperusteista määrärahaa eikä valtuutta. Vuonna 2001 tehtävi-
en vastaavien sitoumusten osalta momentille on lisätalousarviossa 
sisällytetty valtuus. 

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. 

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 tu-
loksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tulostavoitteiden toteutumista 
koskevien tietojen, kulutietojen ja maksullisen toiminnan tietojen oi-
keellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen. Vaikuttavuuden osalta 
tietoja ei ole voitu tarkastaa. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitetty-
jen tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tiliviraston tilinpäätösasiakirjassa on kattavasti vastattu ministeriön 
tulostavoitteisiin. Muina tietoina on esitetty melko yleistasoiset tiedot 
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kuluista osastoittain kolmelta vuodelta ja yksityiskohtaisemmat tiedot 
vuodelta 2000. Esitettyjen tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä heiken-
tävät kustannuslaskennan ja työaikakirjanpidon puutteellinen järjes-
täminen. Ellei taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevia tietoja voida 
esittää, tulisi toimintakertomukseen sisällyttää ministeriön toiminnan 
osalta kustannustiedot osastoittain tai tulosalueittain kolmelta vuo-
delta, jaoteltuna esim. erillis- ja yhteiskustannuksiin. 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa voidaan pitää 
kohtuullisen luotettavana. Luotettavuutta kuitenkin heikentää kustan-
nuslaskennan ja työaikakirjanpidon puutteellinen järjestäminen. Esi-
tettyjä maksullisen toiminnan tietoja voidaan pitää riittävinä. 

Ministeriön kustannuslaskentaa ei ole järjestetty niin, että se täyttäisi 
talousarvioasetuksen 55 § mukaiset vaatimukset. 

TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN 
TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 

Tulostavoitteet hallinnonalalla 

Tarkastuksessa on käyty läpi vuosien 2000 ja 2001 talousarvioissa 
esitetyt alustavat tulostavoitteet sekä lopulliset tulostavoitteet maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalalla.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla tulostavoitteiden si-
sällössä ei viime vuosina ole tapahtunut olennaista muutosta. Tulos-
tavoitteet ovat enimmäkseen suoritettavia tehtäviä, toimenpiteitä ja 
toimintoja kuvaavia tavoitteita. Tulostavoiteasetantaa tulisi kehittää 
niin, että tavoitteita asetettaisiin nykyistä selvästi enemmän tuloksel-
lisuuden eri osa-alueille (vaikuttavuudelle, taloudellisuudelle ja tuo t-
tavuudelle) sekä maksulliselle toiminnalle. Talousarvioesityksessä 
tulisi esittää nykyistä kattavammin taloudellisuuteen ja tuottavuuteen 
liittyviä tietoja. 

Hallinnonalan toimintakertomustiedot 

Ministeriön toimintakertomuksessa on esitetty koko hallinnonalaa 
koskevia tietoja. Toimintakertomuksen sisältö on olennaisilta osin 
edellisten vuosien kaltainen. Toimintakertomuksen sisältö on enim-
mäkseen toiminnan sanallista kuvausta. Toimintakertomuksessa tu-
lisi enemmän painottaa tuloksellisuusnäkökulmaa. 

Hallinnonalan taloudesta vuodelta 2000 on esitetty kohtuullisen riit-
tävät yleistiedot. Hallinnonalan taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja 
kustannuksista ei ole esitetty riittäviä tietoja. Ongelmana on edelleen 
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myös se, että virastot ja laitokset eivät ole kattavasti tuottaneet näitä 
tietoja. Hallinnonalalla taloudellisuus- ja tuottavuustietoihin liittyy laa-
jasti yhteismitallistamisen ongelma, jolloin mittarit ovat usein melko 
yleispiirteisiä, eikä niiden pohjalta voida tehdä kovin tarkkoja johto-
päätöksiä taloudellisuuden ja tuottavuuden kehityksestä. 

Hallinnonalan maksullisesta toiminnasta tulisi esittää virasto- ja lai-
toskohtaiset tiedot. Hallinnonalan liiketoiminnasta ja rahastoista on 
esitetty kohtuullisen riittävät tiedot. 

Kehityksen kuvaamiseksi tulisi toimintakertomuksessa esittää vertai-
lutietoja. 

Toimintakertomuksessa esitettyjä tietoja on verrattu hallinnonalan 
organisaatioiden tilinpäätösten tietoihin. Tarkastuksessa ei tältä osin 
todettu olennaista huomautettavaa. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen har-
kinnanvaraisten valtionavustusten, kansallisten kotieläintulotukien ja 
eräiden toimintamenojen osalta. 

Harkinnanvaraisten valtionavustusten sisäistä valvontaa on tarkas-
tettu siirtomenojen riskianalyysia varten laaditun selvityksen yhtey-
dessä. Yksityiskohtaisemmin on tarkastettu maaseudun neuvontajär-
jestöjen harkinnanvaraisen valtionavustuksen sisäistä valvontaa.  

Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntöpäätösten sisältöön ja 
asetettuihin ehtoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Olisi suositel-
tavaa, että ministeriössä laadittaisiin yhtenäiset ohjeet harkinnanva-
raisten valtionavustusten myöntöpäätösten sisältövaatimuksista ja 
hallinnointimenettelyistä sekä harkinnanvaraisia valtionavustuksia 
koskevat yleisehdot.  

Maaseudun neuvontajärjestöjen harkinnanvaraisen valtionavustuk-
sen tarkastuksessa on käyty läpi valtionavustuksen hallinnointipro-
sessi sekä maaseutukeskusten ja säätiöiden vuoden 1999 tilinpää-
töstietoja ja valtionavustusten tilityksiä. Yksittäistapauksissa on käyty 
läpi myös edellisten vuosien tietoja.  

Maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksen myöntäminen pe-
rustuu olennaisilta osin tulosohjausmenettelyyn, jonka avulla ministe-
riö pyrkii ohjaamaan valtionavustuksen käyttöä keskeisiksi katso-
miinsa tarkoituksiin. Suoritetun tarkastuksen perusteella on  todetta-
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va, että myönnettävän valtionavustuksen kokonaismäärän harkinta 
(Valtioneuvoston päätös 490/1965 valtionavustuksia koskeviksi 
yleismääräyksiksi, 10 §) on yleisellä tasolla, ja myönnettävän valti-
onavustuksen kokonaismäärän ja valtionavustuksen perusteiden vä-
linen yhteys on väljä. Yksittäisten maaseutukeskusten valtionavus-
tusten osalta on todettava, että ministeriö ei ole valtionavustuksen 
tarkoituksenmukaisuutta harkitessaan kaikissa tapauksissa riittävästi 
ottanut huomioon hakijan taloudellista asemaa, muita julkisia tukia, 
hakijan muualta saatavissa olevia tukia tai avustuksen saamisen ta r-
vetta (VnP 490/1965  10 §, kohdat 2,4,7 ja 9). Lisäksi tarkastuksessa 
todettiin puutteita myöntöpäätöksen sisällössä, valtionavustuksen 
ehtojen noudattamisessa ja ministeriön toimenpiteissä ehtojen nou-
dattamatta jättämiseen. 

Ministeriön tulee ottaa huomioon se, että väljät käytännöt tulosohja-
usta korostavassa valtionavustuksen myöntämismenettelyssä voivat 
johtaa siihen, että valtionavustusta käytetään muuhun kuin siihen 
toimintaan, johon ministeriö on sen tarkoittanut. 

Ministeriön tulee viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin tukien takaisinpe-
rintäsaamisten selvittämiseksi ja saamisten perimiseksi asianmukai-
sesti. Osa saamisista olisi perusteltua poistaa tileistä. 

Ministeriön tulee yleisesti kiinnittää huomiota talousarviolain 24b § ja 
talousarvioasetuksen vaatimuksiin sisäisessä valvonnassa. Erityisen 
painoalueen ministeriön toiminnassa tältäkin osin muodostaa valti-
onapujen myöntämisprosessi ehtoineen sekä valtionapujen valvonta. 

Tarkastuksessa on käyty läpi eräiden toimintamenojen sisäistä va l-
vontaa ja kirjanpitoa. Tarkastuksessa todettiin puutteita matkapuhe-
linkulujen sisäisessä valvonnassa sekä eräiden toimintamenojen to-
sittamisessa, joiden osalta ministeriö on ryhtynyt tai ilmoittanut ryhty-
vänsä toimenpiteisiin esitettyjen huomautusten johdosta.  

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on edellä mainit-
tuja momentteja 30.12.45 ja 30.12.46 koskevia valtuusmenettelyn 
puutteita lukuun ottamatta noudatettu. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen maa- ja metsätalousministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvi-
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rastolle 31.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt val-
tuuksista ja tukien takaisinperintäsaamisista esitettyjen huomautus-
ten johdosta. 

Maa- ja metsätalousministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
31.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt Siemenpe-
runakeskuksen talousarvion laatimiseen liittyvien huomautusten joh-
dosta, jotka on esitetty Siemenperunakeskuksen tarkastuskertomuk-
sessa 133/53/2001. Lisäksi ministeriön tulee ilmoittaa tarkastusviras-
tolle 31.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt Met-
säntutkimuslaitoksen maksullisen toiminnan hinnoitteluperusteesta ja 
kannattavuusvaatimuksesta esitettyjen huomautusten johdosta, jotka 
on esitetty Metsäntutkimuslaitoksen tarkastuskertomuksessa 
134/53/2001. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Väinö Viherkoski 

 

TIEDOKSI     Valtiontilintarkastajat 
                      Valtiovarainministeriö 
                      Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
                      Valtiokonttori 
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