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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museovi-
raston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta rkas-
tuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetusminis-
teriölle että Museovirastolle. Tarkastuksen on suorittanut tarkastaja 
Juha Kekkonen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Hannu Taunu-
la. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Museoviraston tilinpäätökseen, tilinpäätös-
tietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, 
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. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti. 
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu liitteitä 3, 8 ja 12 lukuunottamatta esitetyiksi talousarvioasetuk-
sen edellyttämällä tavalla. Liitteeseen 12 liittyvässä valtuusseuran-
nassa on edelleen puutteita, joiden osalta riittäviin toimenpiteisiin ei 
ole ryhdytty. Asiasta on huomautettu vuosien 1998 ja 1999 tilintar-
kastuskertomuksissa. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää valtuusseurantaa lukuunottamatta 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 riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Tilinpäätökseen sisältyy kustannusvastaavuuslaskelma, joka on yh-
distelmä liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden ja julkisoikeu-
dellisten suoritteiden laskelmista. Laskelmat olisi tullut laatia erik-
seen ottaen huomioon opetusministeriön 15.12.1999 antama mak-
supäätös, jonka mukaan muinaismuistolain 15 §:n tarkoittamat suo-
ritteet ovat julkisoikeudellisia suoritteita. Museovirasto on tulkinnut 
opetusministeriön maksupäätöstä siten, että museoiden pääsymak-
sut ovat edelleen liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita. Esitetyn 
laskelman mukaiset tuotot olivat yhteensä 11,8 milj. markkaa, kus-
tannukset 42,2 milj. markkaa ja alijäämä 30,4 milj. markkaa.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat muilta osin luotettavia. Sanallisesti esitettyjä vai-
kuttavuustietoja ei tilintarkastuksen keinoin ole voitu luotettavasti ta r-
kastaa. 

Opetusministeriö on 2.4.2001 tehnyt esityksen Museovirastosta an-
netun lain (31/1972) 3 §:n muuttamiseksi. Esityksen mukaan mu-
seoiden, näyttelyiden ja muiden yleisölle tarkoitettujen tilaisuuksien 
ja esittelyjen pääsymaksut voitaisiin määrätä valtion maksuperuste-
laista poiketen silloin, kun tämä olisi opetuksen, tieteen tai muuten 
yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaista. 
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Vastaavasti liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden rakennusten ja niissä sijaitsevien tilojen vuokrien 
hinnoittelusta voitaisiin poiketa silloin, kun se olisi kulttuuripoliittisista 
syistä tai muun erityisen syyn vuoksi tarkoituksenmukaista. 

Esitettyjä tietoja ei voida pitää riittävinä. Tuloksellisuuden kuvauk-
sessa ei ole esitetty vertailua ministeriön hyväksymien tulostavoittei-
den ja toteutuman välillä. Taloudellisuus- ja tuottavuustietoja ei ole 
esitetty, ja suorite- ja kustannustietojakin on esitetty niukasti. Toimi-
vien taloudellisuus- ja tuottavuustietojen puuttuessa kustannus- ja 
suoritekehitys tehtävittäin tai tulosalueittain tulee esittää kolmelta 
vuodelta olennaiset toiminta-alueet kattaen. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevasta laskentatoimesta voidaan todeta, että laskentatoimi 
toimii luotettavasti nyt esitettyjen tietojen tuottajana. Kuitenkin tehtä-
väkohtaisten tai tulosalueittaisten suorite - ja kustannustietojen tuo t-
taminen edellyttää kehittämistyötä talousarvioasetuksen 55 §:n vaa-
timustason saavuttamiseksi. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä palkkatoimin-
tojen ja hankintojen osalta. Palkkatoimintojen tarkastuksessa havait-
tiin eräitä puutteita, joiden korjaamiseen on ryhdytty. 

Vuoden 1999 tilintarkastukseen sisältyneen hankintojen tarkastuk-
sen yhteydessä havaittiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden osalta 
riittäviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Museovirasto ei ole asianmukaisesti järjestänyt Valtion talousarvio-
asetuksen 57 §:n mukaisesti valtion talousarviosta annetun lain 10 
§:ssä tarkoitettujen ja muiden vastaavien lakiin perustuvien, talous-
arvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien sekä niiden 
käytön ja käytöstä aiheutuvien menojen seurantaa. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Museoviraston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt hankintojen 
sisäisen valvonnan ja valtuusseurannan kehittämiseksi. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Juha Kekkonen 
 

 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Museoviraston pääjohtaja 
 Museoviraston johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
 


