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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa puolus-
tusvoimien  tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä puo-
lustusministeriölle että puolustusvoimille. Tarkastuksen on suoritta-
nut tarkastaja Jaakko Eskola. Tilintarkastukseen sisältyvää järjes-
telmätarkastusta on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Tuula Laitinen. 
Tarkastusta  on valvonut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula ja järjes-
telmätarkastuksen osalta ylitarkastaja, CISA Pentti Mykkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut puolustusvoimien 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, tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ja 
kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perusta-
na olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen 
selvittämiseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta 
osin oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 

Tiliviraston tuotto- ja kululaskelma sekä tase on tarkastuksessa to-
dettu laadituksi säännösten mukaisesti. 
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Vuonna 1997 perustettua puolustusvoimien tilausvaltuutta tutkimus-
toiminnan ja hankintaedellytysten luomiseksi (THL) on sidottu va l-
tuuden käyttöperusteluiden vastaisesti n. 20 miljoonan markan ar-
vosta vuonna 2000. 

THL-tilausvaltuuden käyttöperusteluiden vastaisesti maksettuja me-
noja on tarkastuksessa havaittu vuonna 2000 n. 25 miljoonaa mark-
kaa. Nämä maksut sisältävät puolustusmateriaalihankintojen, raken-
tamistoiminnan ja toimintamenon kaltaisia menoja. 

Puolustusvoimien toimintamenomomentin määrärahoja on käytetty 
myös yli 1 milj. mk:n kustannusarvion ylittävien toimitilojen ja järjes-
telmien rakentamiseen. Menettely on talousarvion päätösperustelui-
den vastainen. Talousarvion toteutumalaskelmaan sisältyy siten ta-
lousarvion vastaisia kirjauksia, jotka vaikuttavat laskelman sisältöön. 
Puolustusvoimien toimintamenomomentin päätösosassa myönnettyä 
varustuksen käyttöä ja kunnossapitoa koskevaa tilausvaltuutta on 
käytetty talousarvion vastaisesti vähäisessä määrin toimintamenon 
tavoin.  

Puolustusvoimien tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot ta-
lousarviossa myönnetyistä valtuuksista sekä niiden käytöstä ja käy-
töstä aiheutuvista menoista antavat tilausvaltuuksien käytöstä olen-
naisesti väärän kuvan. Valtuuden käyttönä ei esitetä Valtiokonttorin 
määräyksen 12/03/95 mukaisesti sopimuksin ja sitoumuksin käyte t-
tyä ja sidottua valtuuden osuutta, vaan ainoastaan valtuuden käytös-
tä aiheutuneet menot. Siten myös keskuskirjanpitoon ilmoitetut va l-
tuustiedot ovat virheelliset.  

Muilta osin tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuk-
sessa todettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti.  

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan edellä mai-
nittuja talousarviokirjanpidon virheellisyyksiä lukuunottamatta kirjan-
pitoa 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-
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seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Puolustusvoimien toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat pääosin 
suoritetietoja ja menopohjaisia toteumalukuja. Taloudellisuudesta ja 
tuottavuudesta esitettyjä tietoja ei voida pitää riittävinä. Tulokselli-
suuden kuvauksessa esitettyjen tietojen luotettavuutta heikentää 
työajan kohdentamisessa olevat puutteet. Vaikuttavuuden osalta tie-
toja ei tilintarkastuksen keinoin ole voitu tarkastaa. 

Puolustusvoimien kustannusvastaavuuslaskelmissa ei esitetä mo-
mentille 12.27.20 tuloutettavien kuljetusvälineiden ja muiden konei-
den ja laitteiden vuokratuottoja. Tarkastuksen mukaan tällaisia tuo t-
toja on n. 20 miljoonaa markkaa. Myöskään vuokrauksesta aiheutu-
neita kustannuksia ei ole otettu huomioon. Laskelmien luotettavuutta 
heikentää edelleen taseeseen sisältymättömän maanpuolustuskalus-
ton pääomakustannusten puuttuminen. Muilta osin kustannusvas-
taavuuslaskelmia voidaan pitää luo tettavina ja riittävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna lukuunottamatta työajan kohdistamisen puuttei-
ta sekä maanpuolustuskaluston pääomakustannuspuutteita. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä päivittäistava-
rahankintojen sisäisen valvonnan osalta.  

Tilintarkastukseen sisältyvässä järjestelmätarkastuksessa on ta rkas-
tettu Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen maksupisteessä käytössä 
olevan taloushallintojärjestelmän käyttöä ja siihen liittymistä tulevan 
tiedon oikeellisuutta sekä näiden järjestelmien käyttöön liittyvää tieto-
turvaa. Tarkastetuilla alueilla sisäisessä valvonnassa ei havaittu 
olennaisia puutteita. 

Tarkastuksen perusteella ei sisäisen valvonnan järjestelyistä ole 
olennaista huomautettavaa edellä esiin tuotujen talousarviokirjanpi-
don ja työaikakirjanpidon puutteiden lisäksi. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuunottamatta tutki-
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mustoiminnan ja hankintaedellytysten luomisen (THL) ja toimintame-
non tilausvaltuuden käyttöä sekä puolustusvoimien toiminta-
menomäärärahalla toteutettuja eräitä pieniä rakennushankkeita.  

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5§:n 1 momenttiin 
perustuen puolustusvoimien tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt edellä eri-
teltyjen talousarvion vastaisten menettelyiden johdosta. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Tarkastaja    Jaakko Eskola 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Puolustusministeriön kansliapäällikkö 
 Puolustusvoimien komentaja  
 Valtiokonttori 
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