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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Meren-
kulkulaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriölle että Merenkulkulaitokselle. Tarkas-
tuksen ovat suorittaneet ylitarkastajat Tuula Herrala ja Anne Heino-
nen sekä tarkastaja Olli Turakainen. Tarkastusta on valvonut ta rkas-
tuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Merenkulkulaitoksen tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien 
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.  

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteinä esitetyt tiedot on tarkastuksessa todet-
tu 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. Talousarvioasetuk-
sen 47 §:n mukaisten menetelmäkuvausten valmistumiseen tulee 
kuitenkin kiinnittää huomiota. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu liikenne- ja viestintä-
ministeriön vahvistamien tulostavoitteiden toteutumista kuvaavien 
tietojen oikeellisuuteen. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen 
tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. Varustamopalveluja 
koskevia tietoja ja vaikuttavuustietoja ei ole  tarkastettu. 

Luotsauksen kustannusvastaavuuslaskelma ja kauppamerenkulun 
taloudellisuusluku on tarkastettu. Näiden osalta ei tarkastuksessa ole 
todettu olennaista huomautettavaa. Todettakoon kuitenkin, että sekä 
luotsauksen että väylätoiminnan kustannusvastaavuutta parantaa 
se, että laskelmiin sisältyvät hankintahintaisista jäännösarvoista las-
ketut poistot ovat liikekirjanpidon mukaisia poistoja alemmat.  

Liiketaloudelliseksi toiminnaksi kokonaisuudessaan luokitellun kartta-
toiminnan alijäämä oli kannattavuuslaskelman mukaan 16 mmk. 
Vuoden 1999 tilintarkastuskertomuksessa katsottiin, että laitoksen 
tulisi selvittää viranomaistoiminnan osuus toiminnasta ja arvioida uu-
delleen laitoksen maksupäätös tai selvittää maksuperustelain 7§:n 
mukaisen hintatuen tarve toiminnan osalta. Asian selvittäminen on 
edelleen kesken. 

Ministeriön vahvistamien tavoitteiden toteutumatietojen lisäksi toi-
mintakertomuksessa on esitetty tietoja luotsauksen taloudellisuudes-
ta sekä seitsemän tulosalueen osalta tehtäväkohtaiset kustannustie-
dot kahdelta vuodelta. Maksullisesta toiminnasta, jonka volyymi liike-
kirjanpidon mukaan oli 694 mmk, on esitetty kahdeksan kustannus-
vastaavuuslaskelmaa. Esitetyt tiedot ovat riittäviä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan tarkastuksen perusteella pitää 
asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. Tuloksellisuustietojen 
laskentaperusteiden dokumentointiin tulee kuitenkin kiinnittää 
enemmän huomiota. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on tarkastettu laskentatoimen ja tilinpäätöksen 
tarkastuksen yhteydessä keskushallinnossa sekä Järvi-Suomen me-
renkulkupiirissä. Lisäksi on tarkastettu käyttöomaisuuden sisäistä 
valvontaa Järvi-Suomen merenkulkupiirissä sekä rajatusti palkkatoi-
mintojen sisäistä valvontaa Suomenlahden merenkulkupiirissä. 

Tarkastuksissa esiin tulleet sisäisen valvonnan puutteet on osin jo 
korjattu tai niiden suhteen on luvattu ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.  

Vuoden 1999 tilintarkastuskertomuksessa edellytettyä meripalkkojen 
osajärjestelmän ja kirjanpidon välisten erojen selvittämistä ja täs-
mäytysmenettelyjen kehittämistä tulee edelleen tehostaa. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastus ei ole koskenut Merenkulkulaitoksen monitoimimurtajien 
kaupallista toimintaa, jonka osalta välimiesmenettely, poliisitutkinta 
sekä jäänmurtajien käyttöä ja käytön tehokkuutta koskeva tarkastus-
viraston toiminnantarkastus ovat käynnissä.  

Tarkastuksen perusteella voidaan muilta osin lausua, että talousar-
viota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

  

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Tuula Herrala 

 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö 
 Merenkulkulaitoksen ma. pääjohtaja 
 Merenkulkulaitoksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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