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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetus-
ministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Aino 
Niemi, jota tilinpäätöksen tarkastuksessa ovat avustaneet ylitarkasta-
ja Anna-Marja Kari ja apulaistarkastaja Erja Kaskinen. Tarkastusta 
on valvonut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut opetusministeriön 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. 

 

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. 
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Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastettu. Ta-
lousarvion toteutumalaskelmaan sisältyvälle opetusministeriön toi-
mintamenomomentille on nettoutettu eräästä kiinteistökaupasta saa-
tu 90 000 markan myyntitulo, joka olisi pitänyt tulouttaa momentille 
12.39.05.  Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on tarkastuksessa todettu 
laadituiksi säännösten mukaisesti. Virheellinen nettoutus tulee oi-
kaista vuoden 2001 kirjanpidossa tulouttamalla vuodelta 2000 siirty-
neistä opetusministeriön toimintamenomäärärahoista 90 000 mk 
momentille 12.39.10. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä ilmeni puutteita kirjanpidon vi-
suaalisen kirjausketjun todentamisessa eräiden käyttöomaisuutta 
koskevien kirjanpitotapahtumien osalta sekä tositteiden säilyttämi-
sessä. Muilta osin voidaan kirjanpitoa tarkastuksen perusteella arvi-
oituna 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 osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitetyt menopohjaiset tiedot ovat 
luotettavia lukuun ottamatta nettobudjetoitujen toimintamenomo-
menttien käyttöä koskevan taulukon tietoja. Ministeriön oman toimin-
nan vaikuttavuutta ei ole kuvattu erikseen, vaan osana hallinnonalan 
vaikuttavuuskuvausta. Vaikuttavuuden osalta tietoja ei ole tilinta rkas-
tuksessa arvioitu.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjä tietoja ei voida pitää riittävi-
nä, sillä esitettyihin tietoihin ei sisälly taloudellisuutta ja tuottavuutta 
kuvaavia tunnuslukuja eikä myöskään näitä korvaavia kustannustie-
toja.  

Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvään yhteen kustannusvastaavuuslas-
kelmaan on yhdistetty opetusministeriön ja sen alaisten maksupis-
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teiden liiketaloudellisia ja julkisoikeudellisia suoritteita sekä erillis-
lainsäädäntöön perustuvia suoritteita koskevat kustannusvastaa-
vuuslaskelmat, tulovolyymiltaan yhteensä 38,2 milj. mk. Vaikkakin 
yhdistetystä laskelmasta ovat eri suoritelajien mukaiset tuotot ja kus-
tannukset poimittavissa erilleen, tulisi laskelmat Valtiokonttorin kus-
tannusvastaavuuslaskelmia koskevan määräyksen mukaan esittää 
suoritelajeittain eriteltyinä. Eräiden maksupisteiden osalta kustan-
nusvastaavuuslaskelmiin sisältyvistä yhteiskustannusosuuksista ei 
ole esitetty tarkempia laskentaperusteita, mikä vaikeuttaa tältä osin  
niiden  luotettavuuden arviointia.  

Opetusministeriön laskentatoimi tuottaa edelleen vain menopohjaista 
tietoa ministeriön toiminnasta. Tuloksellisuuden kuvauksen perusta-
na oleva laskentatoimi ei siten ole talousarviolain 16 §:n ja talousar-
vioasetuksen 55 §:n edellyttämällä tasolla.  

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä erityisesti 
ylimmän johdon eräissä toiminnoissa noudattamien käytäntöjen ta r-
kastuksen yhteydessä. 

Kirjanpitomenettelyjen sisäisessä valvonnassa on todettu edellä esi-
tettyjä puutteita kirjanpidon visuaalisen kirjausketjun todentamisessa 
eräiden käyttöomaisuutta koskevien kirjanpitotapahtumien osalta se-
kä tositteiden säilyttämisessä. Näiden osalta tulee ryhtyä korjaaviin 
toimenpiteisiin. Maksullisen toiminnan vuosituloksen luotettavuutta ja 
dokumentointia tulee parantaa.  

 

TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN 
TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 

Budjetointimenettelyt hallinnonalalla 

Tarkastusvirasto on aiemmissa Opetushallitusta koskevissa tilinta r-
kastuskertomuksissaan ottanut kantaa Opetushallituksen menette-
lyyn käyttää samaan tarkoitukseen määrärahoja sekä toiminta-
menomomentiltaan 29.07.21. että käytössään olleilta momenteilta 
29.40.25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen, 29.60.25. Am-
matillisen koulutuksen kehittäminen sekä 29.69.25. Aikuiskoulutuk-
sen kehittäminen. Menettely on jatkunut vuonna 2000. Opetusminis-
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teriön ja Opetushallituksen on selkeytettävä budjetointia vastaamaan 
talousarvion laadinnasta annettuja määräyksiä.  

Tulostavoitemenettelyt hallinnonalalla 

Opetusministeriön hallinnonalan tulostavoitteistossa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tilivirastoil-
le asetetut tulostavoitteet ovat edelleen varsin puutteellisia, mm. 
tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet puuttuvat useimmilta tiliviras-
toilta kokonaan. 

Opetusministeriön tulee edelleen tehostaa tulosohjaustaan, jotta ta-
voiteasetannassa päästään määräysten edellyttämälle tasolle. Yli-
opistojen tulosraportointia varten on jo kehitetty tunnuslukuja, mikä 
osoittaa opetusministeriön ohjausotteen parantumista yliopistojen tu-
losraportoinnin osalta. Sen sijaan yliopistojen tulostavoitteisiin tun-
nuslukujen käyttö ei ole ulottunut. Muiden tilivirastojen kuin yliopisto-
jen nykyisellään varsin epäyhtenäistä tulostavoiteasetantaa tulisi 
myös pyrkiä yhtenäistämään siltä osin kuin se tilivirastojen toiminto-
jen erilaisuus huomioon ottaen on mahdollista. 

Niissä tapauksissa, joissa viraston tuotosta ei teknisistä syistä voi 
mitata tai sen mittaamisesta ei saavuteta vastaavaa hyötyä, tulee 
opetusministeriön edellyttää korvaavien tulosalueittaisten tai tehtävit-
täisten kustannustietojen esittämistä. 

Toimintakertomuksen kuvaus hallinnonalan palvelu- ja 
tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden 
kehityksestä 

Toimintakertomuksen hallinnonalan tuotantotoiminnan vaikuttavuus-
kuvaus painottuu lähinnä suoritettuihin toimenpiteisiin ja näihin liitty-
viin erilaisiin volyymitietoihin. Opetusministeriön pääluokkaperuste-
luissa esitettyjen yleistavoitteiden osalta kuvaus on esitetty tavoi-
teasettelua vastaavalla rakenteella, muilta osin tarkastelu on toimi-
aloittainen. Määrällisten tietojen osalta luotettavuus riippuu pääosin 
hallinnonalan tilivirastojen raportointijärjestelmien luotettavuudesta. 
Muilta osin tuloksellisuustietojen luotettavuus ei ole tilintarkastuksen 
keinoin arvioitavissa tulostavoitteiden yleistasoisuuden ja raportointi-
tavan vuoksi. Toimintakertomukseen ei sisälly talousarvioasetuksen 
65 §:n edellyttämää kuvausta hallinnonalan toiminnan taloudellisuu-
desta. 
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Toimintakertomuksen selvitys hallinnonalalle siirtomenoihin 
myönnettyjen määrärahojen vaikuttavuudesta 

Toimintakertomuksessa ei ole kuvattu hallinnonalan siirtomenojen 
osuutta erikseen, vaan siirtomenoja koskevat tiedot sisältyvät toimin-
takertomuksen toimialoittaiseen tarkasteluun. Kuvaus sisältää sana l-
lisesti kuvattujen toimenpidetietojen lisäksi myös siirtomenojen osal-
ta volyymitietoja sekä siirtomenojen kohdentamisesta että niillä tue t-
tavista toiminnoista. Varsinaisten siirtomenojen vaikuttavuusarvioin-
tien osalta toimintakertomuksen raportointitiedot ovat vähäisiä.  

Katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun 
taloudelliseen toimintaan 

Toimintakertomukseen sisältyy tunnuslukutaulukot hallinnonalan yh-
tiöistä. Maksullisesta palvelutoiminnasta kertomukseen sisältyy vain 
yliopistojen liiketaloudellista maksullista palvelutoimintaa koskeva 
tunnuslukutaulukko, jossa toteutumatietoja on verrattu talousarvioon. 
Maksullisen palvelutoiminnan tietojen luotettavuus on sidoksissa yk-
sittäisten yliopistojen tilinpäätöstietojen luotettavuuteen, jota on käsi-
telty kunkin yliopiston tilintarkastuskertomuksessa.  

Toimintakertomustiedot kokonaisuudessaan 

Toimintakertomuksessa on kuvattu kattavasti ja yksityiskohtaisesti 
hallinnonalan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Puutteena on edelleen 
talousarvioasetuksen 65 §:n edellyttämien hallinnonalan palvelu- ja 
tuotantotoiminnan taloudellisuustietojen ja maksullisen palvelutoi-
minnan tietojen vähäisyys. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Opetusministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kirjanpito-
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menettelyjen sisäisessä valvonnassa todetun visuaalisen kirjausket-
jun todentamista ja tositteiden säilyttämistä koskevan huomautuksen 
johdosta sekä Opetushallituksen toimintamenomomentin 29.07.21. 
ja momenttien 29.40.25., 29.60.25. sekä 29.69.25. määrärahojen 
budjetoinnin selkeyttämiseksi.  

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Ylitarkastaja   Aino Niemi 
 

 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Valtiokonttori 
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