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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Matkai-
lun edistämiskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan 
sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että Matkailun edistämiskes-
kukselle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Anne Heinonen ja 
valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

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

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Matkailun edistämiskeskuksen vuoden 2000 talousarvion mukaan 
toimintamenomomentilla 32.50.21 on bruttomenoja 109.630.000 
markkaa, bruttotuloja 15.630.000 markkaa, jolloin nettomenoihin jää 
94.000.000 markkaa. Nettoutetuiksi ilmoitettujen tulojen määrä, 15.6 
mmk, on koostunut maksullisesta toiminnasta. 

Sidosryhmärahoitus, määrältään n. 5 mmk, puuttuu sekä laskelman 
bruttomenoista että bruttotuloista. Talousarviossa esitetty laskelma 
on tältä osin puutteellinen. Määrärahan kokonaismäärä, 94 mmk, 
sen sijaan ei ole ollut virheellinen. Tilinpäätöksessä nämä tulot on 
nettoutettu momentille 32.50.21. Matkailun edistämiskeskuksen vuo-
den 2002 talousarviossa menettely on korjattu. 
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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.  

Tilinpäätöslaskelmia, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, ei voida tarkastuk-
sen perusteella pitää täysin luotettavina. Kirjanpidon sisäisen tarkkai-
lun menettelyt ovat olleet puutteellisia, josta johtuen kirjanpitoon on 
kertynyt virheitä ja selvittämättömiä eriä. Taseen annettujen enna-
koiden, saatujen ennakoiden, ostovelkojen, tilivirastojen välisten tili-
tysten ja edelleen tilitettävien erien tilikohtaisissa kertymissä on tullut 
esiin virheitä. Virheelliset kirjausmenettelyt ovat vaikuttaneet tuotto- 
ja kululaskelmaan ja sitä kautta taseen omaan pääomaan. Talousar-
vion toteutumalaskelma sisältää virheriskejä. 

Lisäksi ulkomaan yksiköiden toimintamenot on vuoden 1999 tilinpää-
töksessä  kirjattu pääosin maksuperusteisesti. Tästä syystä vuoden 
2000 menoihin sisältyy vuoden 1999 menoja, joiden määrä jää alle 
yhden miljoonan markan. Menettely on ollut virheellinen sekä talous-
arvio- että liikekirjanpidossa ja vaikuttanut tuotto- ja kululaskelmaan 
sekä talousarvion toteutumalaskelmaan. Kyseisten menojen suorite-
perusteinen kirjaaminen ei olisi kuitenkaan aiheuttanut talousarvion 
ylitystä vuonna 1999. 

Virheet ovat saattaneet vaikuttaa myös sellaisiin tuotto- ja kululas-
kelman ja taseen liitteisiin, joiden tiedot pohjautuvat tuotto- ja kulu-
laskelman, taseen tai talousarvion toteutumalaskelman lukemiin. Tä-
tä virhemahdollisuutta lukuunottamatta liitteet ovat muutoin asian-
mukaiset. Liite 3 on kuitenkin osin puutteellinen, osin sitä ei ollut 
mahdollista tarkastaa käyttöomaisuuskirjanpidon puutteiden takia.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Edellä tilinpäätöksen yhteydessä esitettyjen sisäisen valvonnan 
puutteiden johdosta kirjanpitoa ei voida pitää asianmukaisesti hoidet-
tuna ja järjestettynä. 
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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 riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi, sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Vaikuttavuuden 
osalta tietoja ei ole voitu tarkastaa. Esitettyjä tietoja voidaan pitää riit-
tävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia. Edellä tilinpäätöstä käsittelevässä 
kohdassa esitetyt virheellisyydet saattavat kuitenkin vaikuttaa tuotto- 
ja kululaskelman osalta tuloksellisuuden kuvaukseen ja kustannus-
vastaavuuslaskelmaan. Tulostavoitteiden saavuttamista kuvaava 
esitys ei ole täysin selkeä, koska tulostavoitteita ja niiden saavutta-
miseen liittyvää tietoa ei ole siinä esitetty täysin tulossopimuksen 
mukaisessa muodossa. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. Matkailun edistämiskeskuksen kustannusseu-
ranta edellyttää kuitenkin tarkempaa työaikakirjanpitoa. 

  

Tilinpäätösasiakirja ja tilinpäätöksen hyväksyminen 

Tilinpäätös on valmistunut ja hyväksytty viivästyneenä 9.4.2001.  

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on tarkastettu kirjanpidon ja maksuliikkeen, ulko-
maan yksiköiden sekä laskentatoimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen 
yhteydessä. Tarkastuksessa on tullut esiin kirjanpidon sisäisen va l-
vonnan puutteita, joiden osalta Matkailun edistämiskeskus on ryhty-
nyt toimenpiteisiin. Kirjanpidon puutteiden selvitystyötä ja kirjanpidon 
luotettavuuden kehittämistä tulee jatkaa. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tilinpäätöslaskelmat, kirjanpito ja niihin liittyvä sisäinen valvonta ei-
vät ole tilivirastolta vaadittavalla säännösten edellyttämällä tasolla.  
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Matkailun edistämiskeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvi-
rastolle 15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt 
kirjanpitoon liittyvien sisäisen valvonnan puutteiden johdosta. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Ylitarkastaja   Anne Heinonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Matkailun edistämiskeskuksen johtaja 
 Matkailun edistämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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