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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Opetus-
hallituksen  tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ope-
tusministeriölle että Opetushallituksen johtokunnalle. Tarkastuksen 
on suorittanut ylitarkastaja Elina Perkiö-Nieminen ja sitä on valvonut 
tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Opetushallituksen tilinpäätökseen, tili npää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Tarkastusvirasto on aiemmissa tilintarkastuskertomuksissaan ottanut 
kantaa Opetushallituksen menettelyyn käyttää  samaan tarkoituk-
seen rahoja sekä toimintamenomomentiltaan 29.07.21 että käytös-
sään olleilta 29.40.25 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen, 
29.60.25 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä 29.69.25 Ai-
kuiskoulutuksen kehittäminen. Menettely on jatkunut vuonna 2000. 
Opetushallituksen on selkeytettävä  budjetointia vastaamaan talous-
arvion laadinnasta annettuja määräyksiä. 
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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. 

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. 

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

Toimintakertomuksessa on esitetty opetusministeriön ja Opetushalli-
tuksen välisessä tulossopimuksessa esitettyjen tavoitteiden toteutu-
mista  mutta vertailua tulossopimukseen ei ole tehty.  Tuloksellisuu-
den kuvauksessa esitetyt menopohjaiset tiedot sekä kustannusvas-
taavuuslaskelmissa esitetyt kirjanpidosta johdetut tiedot ovat luote t-
tavia.  Opetusalan koulutuskeskuksen kustannusvastaavuuslaskel-
massa pääomakustannuksina on esitetty vuoden 2000 kalustohan-
kintameno. Jos pääomakustannukset olisi esitetty asianmukaisesti, 
laskelma näyttäisi negatiivista tulosta. 
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Vaikuttavuuden osalta on pääsääntöisesti raportoitu laajasti vaikut-
tavuuteen tähtäävistä toimenpiteistä. Vaikuttavuudesta ei ole  esitet-
ty sellaisia  tietoja, joita olisi tilintarkastuksen keinoin voitu todentaa.  

Tuloksellisuustiedot ovat menopohjaisia. Vuonna 2000 ei Opetusha l-
lituksessa ollut työaikakirjanpitoa, jonka perusteella olisi voitu esi-
merkiksi tulosaluekohtaisia kustannustietoja esittää. Maksulliseen 
palvelutoimintaan on kirjattu noin 15, 5 mmk tuloja, joista ei ole esi-
tetty kustannusvastaavuuslaskelmaa. Osa näistä eli noin 12 mmk 
muodostuu yleissivistävän koulutuksen momentilla 29.40.21 vam-
maisten lasten koulujen maksullisesta palvelutoiminnasta. Esitettyjä 
tuloksellisuustietoja ei siten voi pitää riittävinä.    

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa ei voida pitää täysin asianmukaisesti 
järjestettynä ja hoidettuna vuonna 2000 puuttuneen työaikakirjanpi-
don vuoksi. Opetushallituksessa on käynnistetty työaikakirjanpito 
vuoden 2001 kevään aikana. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä  ja tarkastettu lasken-
tatoimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä virastojen 
ja laitosten ylimmän johdon eräisiin viranhoitotapoihin kohdistunees-
sa tarkastuksessa. Tämän lisäksi on tarkastettu Opetusalan koulu-
tuskeskuksen maksullista palvelutoimintaa ja kirjanpitoa.  

Sisäisen valvonnan puutteena ovat olleet työaikakirjanpitoon  liittyvät 
kysymykset, joiden osalta Opetushallitus on ryhtynyt asianmukaisiin 
toimenpiteisiin. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

 
Tarkastuksen perusteella on todettava, että Opetushallitus ei ole 
esittänyt maksullisen palvelutoiminnan vuositulosta talousarviolain 
15.2 §:n edellyttämällä tavalla. Opetushallitus on lisäksi edelleen 
käyttänyt toimintamenomomenttia ja kehittämismomentteja samaan 
tarkoitukseen talousarvion laadintamääräysten vastaisesti. Muulta 
osin talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatet-
tu. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5.1 §:ään perustuen  
Opetushallituksen tulee 15.8.2001 mennessä selvittää, mihin toi-
menpiteisiin se on ryhtynyt budjetoinnin selkeyttämiseksi sekä puut-
tuvien kustannusvastaavuuslaskelmien esittämiseksi.  

 
 
 
 
  

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Elina Perkiö-Nieminen 

 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Opetushallituksen pääjohtaja 
 Opetushallituksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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