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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Meren-
tutkimuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän 
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriölle että Merentutkimuslaitokselle. Tarkas-
tuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Klaus Krokfors ja sitä on 
valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Merentutkimuslaitoksen tilinpäätökseen, ti-
linpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien 
keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Tarkastuksessa on todettu, että bruttobudjetoitua talousarviomo-
menttia 31.81.22 Etelämanner-toiminta on käytetty nettobudjetoidun 
momentin tavoin ja momentti on tosiasiallisesti ylitetty nettouttamalla 
sille sopimuskumppaneiden ja valtion muiden viranomaisten rahoi-
tusta. Koska laitoksen toimintamenomomentin 31.81.21 ja kyseisen 
Etelämanner-toiminnan momentin rajanveto on epäselvä, budjetoin-
tia tulisi selkeyttää.  
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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. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmista tuotto- ja kululaskelma ja tase on tarkastuk-
sessa todettu laadituiksi säännösten mukaisesti. Talousarvion toteu-
tumalaskelmassa on bruttobudjetoidulle momentille 31.81.22 nettou-
tettu sinne kuulumattomia eriä. Oikein kirjattuna momentti olisi tullut 
ylitetyksi noin 0,5 milj. markalla. Edellä mainittu toimintamenomo-
mentin ja Etelämanner-toiminnan momentin rajanveto-ongelma vai-
kuttaa lisäksi heikentävästi toteutumalaskelman luotettavuuteen.  

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 Etelämanner-toiminnan laskutus- ja kirjanpitomenettelyjä sekä 
yleisemmin puutteellisesti dokumentoituja  muistiotositteita koskevin 
poikkeuksin  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 ku- vaus 
ja kustannusvastaavuuslaskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät 
tiedot.  
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Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia lukuun ottamatta Etelämanner-
toiminnan kustannuksia.  

Merentutkimuslaitos on esittänyt tulostavoitteiden toteumat ilman 
vaikuttavuuden kuvausta ja vertailevaa analyysia tavoitteisiin. Re-
surssien käyttö on kuvattu kolmen vuoden kehitysjaksona, mutta 
kustannusten asemesta  tuloina ja menoina, mitä on pidettävä puut-
teena. Tutkimusalus Arandan huomattavan kustannusosuuden (lä-
hes kolmannes laitoksen kokonaiskustannuksista), vaihtelevan käy-
tön, ulkopuolisen miehistön, polttoaineen hinnanvaihtelujen ja tulkin-
nanvaraisten pääomakustannusten vuoksi olisi perusteltua esittää 
raportoinnissa aluksen kiinteät ja käyttöpäiväkohtaiset kustannukset. 
Myös käyttöomaisuushankintojen suurten vuosivaihtelujen sekä eri 
suoriteryhmien kysynnän ja rahoituspohjan muutosten merkitystä oli-
si tarpeen tarkastella tuloksellisuuden näkökulmasta etenkin silloin, 
kun jonkin toiminnon tai suoriteryhmän volyymia ei aiemmista vuo-
sista poiketen esiinny taulukoissa lainkaan. Muutoin esitettyjä tietoja 
voidaan pitää riittävinä.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan vuonna 2000 tapahtunut kehi-
tys huomioon ottaen pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettu-
na. 

            

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen sekä kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä. 
Uusi valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta on tullut voi-
maan 1.3.2001 ja mahdollistaa laitoksen joustavan kehittämisen, 
mutta samalla lisää edelleen muun ohjeistuksen kattavuutta ja ajan-
tasaisuutta koskevia vaatimuksia. Työnjakoa ja toimivaltaa selkeyt-
tävät taloussäännön tarkistukset sekä taloushallintojärjestelmän me-
netelmäkuvaus tulee saada valmiiksi ensi tilassa. 
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta val- 
tion talousarviosta annetun lain (423/1988) 3 §:n vastaista menette-
lyä bruttobudjetoidun talousarviomomentin 31.81.22 Etelämanner-
toiminta suhteen.  

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Merentutkimuslaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt valtion ta-
lousarvion noudattamiseksi Etelämanner-toiminnan suhteen.  

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja, JHTT  Klaus Krokfors 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö  
 Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja 
 Merentutkimuslaitoksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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