
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Telekopio 
PL1119  Annankatu 44  (09) 228 541  (09) 2285 4250 
00101 HELSINKI  00100 HELSINKI 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 143/53/01 
 
 10.5.2001    

 

       
        
        

     
     
     
     
     

Liikenne- ja viestintäministeriö 

     
        
        
        
RATAHALLINTOKESKUKSEN  TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 
 
 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Rataha l-
lintokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä lii-
kenneministeriölle että Ratahallintokeskukselle. Tarkastuksen on 
suorittanut ylitarkastaja Hilkka Sirén ja valvonut tarkastuspäällikkö 
Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti, ja se on kohdistunut Ratahallintokeskuksen tilinpäätökseen, ti-
linpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, 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. 
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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.  

Ratahallintokeskuksessa ei ole käyttöomaisuuskirjanpitoa kaikista 
sen hallinnassa olevista omaisuuseristä.  Käyttöomaisuuskirjanpidon  
järjestämiseen, kattavuuteen, sisältöön ja täsmäyttämiseen pääkir-
janpidon kanssa tulee kiinnittää huomiota. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
muuten pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna.  

 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-  
sältöä ja esittämistapaa sekä sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti.  Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen 
oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut kirjanpi-
don perusteella annettuihin tietoihin, ensimmäistä kertaa esitettyihin 
tehtävittäisiin kustannustietoihin sekä kustannusvastaavuuslaskel-
maan. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä 
on arvioitu kokonaisuutena. 

Tarkastettujen tuloksellisuustietojen luotettavuuden arviointia heiken-
tää jonkin verran kustannustietojen dokumentoinnissa ilmenneet 
puutteet. Tietoja voidaan pitää olennaisilta osin luotettavina. 

Tilinpäätösasiakirjassa esitetään tuloksellisuuden kuvauksena tietoja 
vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta, kannattavuudesta sekä tietoja 
suoritteista  ja  kustannuksista.  Tietoja voidaan muuten pitää riittävi-
nä, mutta jatkossa kustannuskehityksen esittäminen tulee ulottaa 
kolmelle vuodelle. 

Ministeriön asettama taloudellisuustavoite koskee kunnossapitoa. 
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavalle kiinteistötoimelle ensi kertaa ase-
tetun tavoitteen mukaan tuottojen tulisi kattaa ylläpito- ja yhteiskus- 
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tannukset ja pääomakustannuksista poistot sekä tulojen tulisi ylittää 
ylläpidosta aiheutuneet vuotuiset menot vähintään  30 %.  

Kustannusvastaavuuslaskelmista on tarkastettu koko kiinteistötointa 
koskeva laskelma.  Kiinteistötoimen tuotot olivat 55,4 milj.mk ja ali-
jäämä 17,8 milj.mk.  Tarkastettu laskelma sisältää luotettavat ja riit-
tävät tiedot.  

Ratahallintokeskuksen kiinteistötoimi on ministeriön maksupäätök-
sessä käsitelty liiketaloudellisina suoritteina, joihin kohdistuu kannat-
tavuusvaatimus maksuperustelain 7 §:n mukaan. Kannattavuusvaa-
timuksen toteuttaminen on ongelmallista, mihin seikkaan tarkastusvi-
rasto on maksujen perusteen osalta kiinnittänyt huomiota jo aikai-
sempina vuosina. 

Ratahallintokeskus on perinyt erillislain mukaista ratamaksua 320,1 
milj.mk talousarvion ollessa 330 milj.mk. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajatusti kirjanpidon ja 
kustannusten tarkastamisen yhteydessä.   Tarkastetuilla alueilla las-
kentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna, 
mutta laskentaperusteiden dokumentointiin tulee vielä kiinnittää 
huomiota.  

 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän joh-
don eräiden viranhoitotapojen menettelyjen yhteydessä. Tarkastuk-
sen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. 

Ratahallintokeskuksen käytössä oleva taloussääntö on vahvistettu 
20.5.1998, mutta se tulee tarkistaa vastaamaan talousarvioasetuk-
sen vaatimuksia.   
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

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

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Ylitarkastaja   Hilkka Sirén 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Liikenneministeriön kansliapäällikkö 
 Ratahallintokeskuksen ylijohtaja 
 Ratahallintokeskuksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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