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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Maata-
louden tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Maatalouden taloudellinen 
tutkimuslaitos on 1.3.2001 liitetty Maatalouden tutkimuskeskukseen 
ja samassa yhteydessä tiliviraston nimi on muutettu Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskukseksi. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuskeskukselle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja 
Johanna Kormu ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta Kim-
monen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Maatalouden tutkimuskeskuksen tilinpää-
tökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muu-
hun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Vuoden 2000 Talousarviossa budjetin ulkopuolista rahoitusta oli ar-
vioitu Maatalouden tutkimuskeskukselle kertyvän vuonna 2000 noin 
41 milj. mk. Rahoituksella oli arvioitu voitavan palkata noin 170 hen-
kilötyövuotta vastaava henkilöstön määrä. Toteutunut Maatalouden 
tutkimuskeskuksen talousarvion ulkopuolisen rahoituksen käyttö oli 
55,5 milj. mk. Talousarviossa toimintamenomomentin määrärahan 
mitoituksessa nettobudjetoitavina tuloina on huomioitu 22,57 milj. 
mk. Budjetointimenettelyä tulee tarkentaa ulkopuolisen rahoituksen 
osalta niin, että se sisällytetään talousarvioon. Maatalouden tutki-
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muskeskuksen budjetointimenettelyihin on kiinnitetty huomiota myös 
vuoden 1999 tilintarkastuksen yhteydessä. Tiliviraston tulee neuvo-
tella maa- ja metsätalousministeriön kanssa talousarviomenettelystä.  

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. 

Vuoden 1999 tilintarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota kir-
janpidon ja siihen kuuluvien osakirjanpitojen menetelmäkuvausten 
puuttumiseen. Menetelmäkuvaukset on tilivirastossa laadittu ja ne on 
luovutettu tarkastettavaksi 3.4.2001, mutta niiden tarkastusta ei ole 
vielä suoritettu.  

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 riskianalyysiin perustuen riittävässä laa-
juudessa sen selvittämiseksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja 
kustannusvastaavuuslaskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät 
tiedot. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä 
on arvioitu kokonaisuutena. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia. 
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Vuoden 1999 tilintarkastuskertomuksessa on esitetty, että tulokselli-
suuden kuvauksessa tulisi enemmän verrata suoritetuotannon kehi-
tystä kustannusten, tuottojen ja henkilötyövuosien kehitykseen, jotta 
toiminnan ja tulosalueiden tuottavuudesta ja taloudellisuudesta olisi 
mahdollista saada riittävä käsitys. Tuloksellisuutta kuvaavat laskel-
mat on vuoden 2000 tilinpäätösasiakirjassa esitetty samoin kuin 
vuonna 1999. Laaditut kustannusvastaavuuslaskelmat antavat riittä-
vät tiedot maksullisesta toiminnasta. 

Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvien kustannusvastaavuuslaskelmien 
mukaan maksullisen toiminnan tulot vuonna 2000 olivat yhteensä. 
14,5 milj. mk. Julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot olivat 0,3 
milj. mk, kustannukset 0,2 milj. mk ja ylijäämä 0,1 milj. mk. Liiketa-
loudellisesti hinnoiteltavista suoritteista saadut tulot olivat 14,3 milj. 
mk, kustannukset 26,8 milj. mk ja alijäämä 12,5 milj. mk. Hinta-
tuetusta toiminnasta kertyneet tuotot olivat vuonna 2000 yhteensä 
2,5 milj. mk, kustannukset yhteensä 6,2 milj. mk ja alijäämä 3,7 milj. 
mk. Vuoden 2000 talousarvion mukaan maksullisen toiminnan tulois-
ta sai käyttää maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen yhteensä 
570 000 mk. Maa- ja metsätalousministeriön ja Maatalouden tutki-
muskeskuksen välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2000 oli koko 
maksullisen toiminnan alijäämän enimmäismääräksi määritelty 7,5 
milj. mk. 

Tutkimuskeskuksen tulisi selvittää maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa vaihtoehtoja nyt maksuperustelain 7 §:n tarkoittamien liiketa-
loudellisin perustein hinnoiteltaviksi katsottujen suoritteiden maksu-
perusteeksi. Liiketaloudellisen hinnoittelun tulisi tarkoittaa toiminnan 
kannattavuutta mahdollinen hintatuki huomioiden. Maksullisen toi-
minnan alijäämäisyyteen liiketaloudellisten suoritteiden osalta on 
kiinnitetty huomiota myös vuoden 1999 tilintarkastuskertomuksessa. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. Vuoden 1999 tilintarkastuskertomuksessa on 
kiinnitetty huomiota laskentatoimen järjestelyihin ja laajuuteen tuo t-
tavuus- ja taloudellisuustietojen tuottajina. Vuoden 2000 aikana aloi-
tettu uusi tehtävän mukainen kustannuslaskentaseurantajärjestelmä 
ei vielä tilinpäätöshetkellä ollut kokonaisuudessaan käytössä.    

SISÄINEN  VALVONTA 

Tiliviraston sisäisen valvonnan toimivuutta on arvioitu riskianalyysis-
sä ja tarkastettu laskentatoimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yh-
teydessä sekä Mietoisissa sijaitsevan Lounais-Suomen tutkimus-
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aseman tarkastuksen ja Ypäjällä sijaitsevan Hevostutkimusyksikön 
tarkastusten yhteydessä.  

Tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa.  

Maatalouden tutkimuskeskuksen varainhoitovuoden 2000 toiminta-
kertomuksen mukaan tilivirastossa tullaan selvittämään ylimmän 
johdon alaisuuteen järjestettävän sisäisen tarkastuksen tarpeellisuus 
sekä sen toteuttamisen erilaiset vaihtoehdot. Tarkastusvirasto on 
vuoden 1999 tilintarkastuksen yhteydessä suositellut asiaa.  

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

 

Ylitarkastaja   Johanna Kormu 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen pääjohtaja 
 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
Mae Asiakirja6 


