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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodel-
ta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus an-
netaan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitokselle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja 
Väinö Viherkoski ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta 
Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
(jäljempänä RKTL) tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana ole-
vaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan 
sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudat-
tamiseen. 

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 esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
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. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että tuloksellisuuden ku-
vauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa esitetyt tiedot perus-
tuvat luotettavaksi todettuun laskentatoimeen. Sanallisesti esitettyjä 
vaikuttavuustietoja ei ole voitu tilintarkastuksen keinoin tarkastaa. 
Esitettyjä tietoja voidaan pitää luotettavina, mutta toiminnan luon-
teesta johtuvat laskentatekniset ongelmat vaikuttavat jossain määrin 
esitettyihin tietoihin. Vuosittaisella varaston vaihtelulla on vaikutusta 
kannattavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukuihin. Vuonna 2000 
Tervon laitoksen kohdalla laitospoikastuotannon varaston kasvu on 
olennaisesti parantanut näitä tunnuslukuja. 

Vesiviljelytoiminnan lukujen analyysiä tulisi syventää oikean ja riittä-
vän kuvan saamiseksi. Muilta osin esitettyjä tietoja voidaan pitää riit-
tävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen 
palkkatoimintojen, ulkopuolisen rahoituksen ja eräiden yksittäisten 
menettelyjen osalta. 

Vuoden 1999 tarkastuskertomuksessa on kehotettu RKTL:a etsi-
mään aktiivisesti sisäisen valvonnan kannalta nykyistä toimivampaa 
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hyväksymismenettelyä. Menettelyssä ei ole tapahtunut muutosta. 
RKTL:n hyväksymis- ja maksumääräysmenettelyt eivät toimi hyvinä 
kontrolleina. RKTL:n johto on katsonut, että organisaation ja toimin-
nan luonteen vuoksi paremmin toimivaa hyväksymis- ja maksumää-
räysmenettelyä on vaikea toteuttaa ja sisäisen valvonnan toimivuu-
den varmistamiseksi on käytetty muita kontrolleja. Tarkastuksessa 
korostetaan kuitenkin hyväksymis- ja maksumääräysmenettelyjen 
merkitystä ennen maksatusta tapahtuvina keskeisinä kontrolleina, 
joita kaikilta osin on vaikea kompensoida muilla kontrolleilla.  

Tarkastuksessa käytiin läpi taloushallinto- sekä henkilöstö- ja palk-
kahallinnon tietojärjestelmien sisäistä valvontaa. Sisäisessä valvon-
nassa todettiin puutteita, joiden suhteen esitettiin suosituksia valvon-
nan parantamiseksi.  

Palkkatoimintojen sisäistä valvontaa on käyty läpi vuoden 1996 ta r-
kastuksen yhteydessä.  Sisäisen valvonnan järjestämisessä ei ole 
tapahtunut olennaista muutosta. Nyt suoritetussa tarkastuksessa to-
dettiin riskialttiita työyhdistelmiä yhdistettynä laajoihin käyttöoikeuk-
siin sekä yksittäisiä puutteita asiatarkastus- ja hyväksymismenette-
lyissä. Keskeisiä kontrolleja ovat mm. sisäinen laskentatoimi ja ris-
tiintarkistukset. Saadun selvityksen mukaan tarkastuksen jälkeen 
asiatarkastus- ja hyväksymismenettelyitä on parannettu. 

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   Väinö Viherkoski 

TIEDOKSI     Valtiontilintarkastajat 
                      Valtiovarainministeriö 
                      Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
                      Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylijohtaja 
                      Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen johtokunnan jäsenet 
                      Valtiokonttori 
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